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Turinys

Reikalavimai pareiškėjams:
• Sunkumus patirianti įmonė

• SVV apibrėžtis

Reikalavimai projektui:
• Skatinamasis poveikis

• Sumavimas

• Specialiosios sąlygos 

(Reglamento 27 straipsnis)



Valstybės pagalbos teikimo 

teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr.

651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama

suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108

straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas)



3 straipsnis

Išimties taikymo sąlygos

Pagalbos schemos, individuali pagalba, suteikta pagal pagalbos schemas, ir

ad hoc pagalba yra suderinamos su vidaus rinka pagal Sutarties 107

straipsnio 2 arba 3 dalį ir joms netaikomas reikalavimas pranešti pagal

Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tokia pagalba tenkina visas šio

reglamento I skyriuje nustatytas sąlygas ir specialias šio reglamento III

skyriuje atitinkamos kategorijos pagalbai nustatytas sąlygas.

Išimties taikymo sąlygos



Išimties taikymo sąlygos

Aprašo 14 punktas:

„Pagal Aprašą teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba,

kuri turi atitikti visas sąlygas, nustatytas Bendrojo bendrosios

išimties reglamento I skyriuje, ir atitinkamas specialiąsias

sąlygas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento III

skyriuje – Aprašo 10 punkte nurodytai remiamai veiklai

teikiamas finansavimas turi atitikti Bendrojo bendrosios išimties

reglamento 27 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 dalių nuostatas “



Reglamento struktūra

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

• Taikymo sritis
• Apibrėžtys
• Išimties taikymo sąlygos
• Pranešimo riba
• Pagalbos skaidrumas
• Skatinamasis poveikis
• Pagalbos intensyvumas
• Tinkamos finansuoti išlaidos
• Sumavimas
• Skelbimas ir informavimas

III  SKYRIUS

Specialiosios skirtingų kategorijų pagalbos nuostatos

• Regioninė pagalba
• Pagalba MVĮ
• Pagalba MVĮ gauti finansavimą
• Pagalba MTTP
• Pagalba mokymui
• Pagalba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims 

ir neįgaliesiems darbuotojams
• Pagalba aplinkosaugai
• Pagalba tam tikrų gaivalinių nelaimių padarytai žalai atitaisyti
• Socialinė transporto pagalba atokių regionų gyventojams
• Plačiajuosčio ryšio infrastruktūroms plėtoti
• Pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui
• Pagalba sporto ir daugiafunkcėms laisvalaikio infrastruktūroms

II SKYRIUS

Procedūriniai  reikalavimai
• Bendrosios išimties taikymo 

atšaukimas
• Ataskaitų teikimas

IV SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos
• Panaikinimas
• Pereinamojo laikotarpio nuostatos

I-IV PRIEDAI



Sunkumus patirianti įmonė (Reglamento

2 str. 18 p./Aprašo 18 punktas)

(MVĮ taikoma jei veikia>3 m.)

a) Rezervai − sukaupti nuostoliai = neigiama suma, viršijanti

pusę pasirašytojo akcinio kapitalo

b) bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą turtinę

atsakomybę už bendrovės skolą, kurios daugiau nei pusė jos

kapitalo, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, buvo prarasta

dėl sukauptų nuostolių



Sunkumus patirianti įmonė 

c) jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba

ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių

prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra

d) jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar

baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo

pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano



Sunkumus patirianti įmonė

Papildomai didelėms įmonėms:

paskutinius dvejus metus tenkina abi sąlygas:

– balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 

– EBITDA palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 
1,0 



Vertinimo momentas 

• Reglamente nustatyta, kad pagalba neteikiama sunkumus
turinčioms įmonėms, vadinasi paramos teikimo metu jos turi
neatitikti sunkumus patiriančios įmonės apibrėžties.

• Vertinama paskutinis ketvirtis iki paraiškos pateikimo +
(prireikus pakartotinis vertinimas paramos skyrimo/sutarties
sudarymo momentui).



Sunkumus patirianti įmonė 

(vertinimas)

Nuosavas kapitalas ir 
įsipareigojimai

Gruodžio 31
2014

rugsėjo 30
2015

A. Nuosavybė ir rezervai -141.601.041 146.986.923

I. Kapitalas (įstatinis) 989.985.500 1.852.212.900

II. Rezervai -9.849.272 -6.603.316

III. Perkainavimo rezervai 88.115.871 0

IV. Nepaskirstytas pelnas 0 0

V.
Ankstesnių metų  

nuostolis 1.096.727.010 1.210.779.031

VI.
Ataskaitinių metų 
pelnas 0 0

VII.
Ataskaitinių metų 
nuostolis 113.126.130 487.843.630

1) Neigiamos sumos nustatymas: -6.603.316-

1.210.779.031-487.843.630 = -1.692.019.345 

2)  Skaičiuojama ½ įstatinio kapitalo: 

1.852.212.900/2 = 926.106.450

3) Palyginimas: -1.692.019.345 ir 926.106.450, 

neigiama suma viršija pusę įstatinio kapitalo. 

Įmonė yra sunkumus patirianti – parama 

neteikiama.



Apibrėžtys  

Aprašo 4.4. punktas:

Klasteris – atitinka inovacijų grupės sąvoką, apibrėžtą Bendrojo bendrosios

išimties reglamento 2 straipsnio 92 punkte, ir kurią sudaro ne mažiau kaip 5

nepriklausomi nariai. Klasterio narių nepriklausomumas ir tarpusavio ryšiai

nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

įstatymu. Tik viena kitos atžvilgiu savarankiškos įmonės yra laikomos

nepriklausomais klasterio nariais.



Apibrėžtys  

Aprašo 4.6 punktas:

Nepriklausomi klasterio nariai – vieni kitų atžvilgiu savarankiškos

įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio

verslo plėtros įstatyme.

SVV įstatymo 2 str. 8 p:

„Savarankiška įmonė – įmonė, kuri pagal šį įstatymą nėra priskiriama 

partnerinei arba susijusiai įmonei.“



Įmonės SVV statuso ir ryšių nustatymas

Susijusi įmonė

Susijusi įmonė

Susijusi įmonė

Partnerinė įmonė

Partnerinė įmonė

Partnerinė įmonė

Partnerinė įmonė



Susijusios įmonės

Tai įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:

1) viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje;

2) viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo

ar priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų;

3) įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių,

sudarytų su šia įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;

4) įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais,

kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų;

5) dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos

susiformavę šios dalies 1–4 punktuose nurodyti įmonių ryšiai, jei šios

įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje

atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose.



Partnerinės įmonės

Tai įmonės, nepriskiriamos susijusioms įmonėms ir tiesiogiai ar

netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones) turinčios nuo

25 iki 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių

dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai

ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės

perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios nuo 25 iki 50

procentų visų kitos įmonės dalyvių balsų.



Ryšių nustatymo tikslas

• Įsivertinti ar klasterio įmonės yra savarankiškos

(min. 5 savarankiškos įmonės)

• Įsivertinti pareiškėjo statusą (didelės įmonės statusą

turintiems pareiškėjams taikomi papildomi kriterijai

vertinimui ar nėra sunkumus patirianti įmonė)



SVV apibrėžimas 



Įmonių
statusas

Vidutinė

Mažoji

Labai 
maža

Darbuotoj
ų skaičius

Metinė 
apyvarta
mln. EUR

Turtas
mln. EUR

< 250 ≤ 40 ≤ 27 

< 50 ≤ 7 ≤ 5

< 10 ≤ 2 ≤ 1,5

Įmonės statusas 

(SVV įstatymas iki 2017-05-01)

arba



Duomenų nustatymas

Personalo skaičiui ir finansinėms sumoms

apskaičiuoti imami vėliausio patvirtinto

apskaitos laikotarpio duomenys, ir jie

skaičiuojami metams.



Darbuotojų skaičius
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Darbuotojų dirbusių visą darbo dieną skaičius 6 8 10 12 14 14 16 14 12 18 18 15 15

Darbuotojų dirbusių pusę darbo dienos skaičius 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Darbuotojų skaičius (naudojamas apskaičiavimui) 8 10 12 14 16 16 18 16 14 20 20 17 17

2015 m. Balandžio 1 d. įsigalioja 2015 m. kovo 23 d. Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-
154, kuriuo nauja redakcija išdėstytas Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio 
metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas

Vidutinis sąrašinis metinis darbuotojų skaičius pagal Tvarkos aprašo 3 punkte pateiktą 

formulę 2014 m. būtų:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f28abea0d15211e4bcd1a882e9a189f1


Susijusios/partnerinės 

įmonės
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Susijusios/partnerinės 

įmonės
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Susijusios/partnerinės
įmonės
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Skatinamasis poveikis

(Reglamento 6 str.)

Aprašo 15 punktas:
„Pagal Aprašą teikiama skatinamąjį poveikį turinti pagalba atitinka 
Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.“ 



Skatinamasis poveikis

(Reglamento 6 str.)

Paraiškoje turi būti nurodoma informacija:

a) įmonės pavadinimas ir dydis;

b) projekto aprašymas, įskaitant jo pradžios 

ir pabaigos datas;

c) projekto vieta;

d) tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas;

e) pagalbos rūšis (dotacija, paskola, garantija, grąžintinas avansas, nuosavo
kapitalo injekcija ar kt.) ir viešojo finansavimo suma, kurios reikia projektui.



Sumavimas

(Reglamento 8 straipsnis/

Aprašo 46-47 p.)

Valstybės pagalba

Teikiama 
parama

Kiti 
valstybės 
šaltiniai

Nuosavas indėlis min. 35 % 
tinkamų finansuoti išlaidų

Valstybės ištekliai

Tinkamos finansuoti išlaidos (TFI)



Specialiosios sąlygos

(Reglamento 27 str. nuostatos)

• Pagalbos gavėjas yra Pareiškėjas.

• Galimybė naudotis grupės patalpomis, įrenginiais ir dalyvauti jos veikloje
suteikiama keliems naudotojams atvirai ir be diskriminacijos

• Įmonėms, kurios finansavo bent 10 %, gali būti taikomos nuolaidos =
investicijų dydžiui (skelbiama visuomenei)

• Už naudojimąsi infrastruktūra mokesčiai = rinkos kaina = atitinka
sąnaudas

• Tinkamos finansuoti išlaidos yra investicijų į nematerialųjį ir materialųjį
turtą išlaidos

• Pagalbos intensyvumas iki 65 % tinkamų finansuoti išlaidų.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


