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Priemonės tikslas

- paskatinti MVĮ investicijas į inovatyvios gamybos ir

(ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą ir taip

sudaryti sąlygas augti įmonių darbo našumui, sparčiau

vystytis Lietuvos regionams ir jiems ekonomiškai

augti.



Finansuojama veikla

- moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant

naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems

gaminiams gaminti ir paslaugoms teikti.

Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir

įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų,

kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą,

modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat bus siekiama užtikrinti šių

gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.



Moderniosios technologijos

Turi būti diegiama įranga ir (arba) technologija, kuri yra:

 nauja įmonės mastu,

 įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus

metus nuo kvietimo paskelbimo metų (t. y. ne anksčiau nei 2013 m.)

Pildoma Aprašo 5 priedo 7 lentelė:



Tinkamas pareiškėjas

• Atitinka MVĮ statusą.

• Verčiasi ūkine komercine veikla.

• Neturi ekonominių sunkumų.

• Neturi skolų VMI ar Sodra‘i.

• Nėra pradėtas ikiteisiminis tyrimas.

• Atitinkantis kitas Aprašo 1 priedo 5.3, 5.4 p. išvardintas 

sąlygas ir reikalavimus.

• Turi pakankamus projekto administravimo gebėjimus.



Reikalavimai projektams 
• Įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir

Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes.

• Trukmė ne ilgesnė kaip 36 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

• Pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo LVPA dienos,
tačiau ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo (12 mėn. - jei
bus vykdoma pastatų statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas).

• Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020
metų programos veiksmų plano antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir
plėtoti pramonę“ pirmojo uždavinio „Skatinti pramonės ir paslaugų įmonių
jungimąsi į tinklus ir pramoninį bendradarbiavimą“ konkretaus veiksmo 1.1
„Sudaryti palankias sąlygas MVĮ investicijoms į inovatyvios gamybos ir (ar)
inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą“ įgyvendinimo.

• Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros
regiono strategijos tikslo įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane numatytą
politinę sritį „Inovacijos“.

• Ne mažiau 3 metus po projekto pabaigos bus užtikrintas projekto tęstinumas po
finansavimo pabaigos.



Stebėsenos rodikliai (1)

Produkto (privalomi):

• Subsidijas gaunančių įmonių skaičius.

• Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą

įmonėms (subsidijos).

! Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių,

gali būti mažinamas projektui skirtas finansavimas (Projektų administravimo ir

finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)



Stebėsenos rodikliaiStebėsenos rodikliai (2)

Rezultato:

• Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės

darbo vietos (privalomas).

• Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas

(privalomas).

• Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas

(pasirenkamas).

! Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių,

gali būti mažinamas projektui skirtas finansavimas (Projektų administravimo ir

finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)



Pagal BBIR:

3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti

darbai“:

• naujo pastato statybos, esamo pastato rekonstravimo arba kapitalinio

remonto išlaidos, vietinių inžinerinių tinklų, kurių reikia gamybos

technologinėms linijoms diegti ir/ar modernizuoti, įrengimo darbų

išlaidos.

! Projektuose, kuriuose kuriami nauji gamybos pajėgumai, statybos darbų išlaidos turi

sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. visų tinkamų išlaidų.

! Išlaidos tinkamos tik tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas (pastatas) yra pareiškėjo

nuosavybė.

! Paprastojo remonto išlaidos netinkamos finansuoti.

Tinkamos išlaidos (1)



Pagal BBIR:

4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kt. turtas“:

• baldų, kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito

ilgalaikio materialaus turto įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės

nuomos) išlaidos. Išlaidos tinkamos finansuoti tiek, kiek jos susijusios

su projekto įgyvendinimu.

! Lizingo būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo

pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe.

Tinkamos išlaidos (2)



Tinkamos išlaidos (2)

Pagal BBIR:

5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“:

• darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos (taip pat kasmetinės

atostogos)

DU tinkamumo finansuoti sąlygos:

• tik tų darbuotojų, kurie dirbs su įdiegtomis moderniosiomis technologijomis;

• išlaidos bus susidariusios dėl tiesiogiai su investicijų projektu susijusių sukurtų darbo

vietų;

• Išlaidos apmokamos tik nuo vieno mėnesio iki atitinkamos įrangos, su kuria dirbs

darbuotojas, įvedimo į eksploataciją dienos

• Išlaidos apmokamos iki projekto finansavimo pabaigos

• projekto įgyvendinimas sukelia grynąjį atitinkamos įmonės darbuotojų skaičius

padidėjimą,

• darbo vieta užimama per vienus metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir

išlaikoma ne trumpiau kaip 3 metus nuo priėmimo dienos.

Tinkamos išlaidos (3)



Tinkamos išlaidos (2)

Pagal BBIR 14 str. 7 d.:

Jei pagalba suteikiama gamybos procesui iš esmės pakeisti,

tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su

modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius

finansinius metus.

Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos

finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 proc. pakartotinai

naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais

prieš darbų pradžią.

Tinkamos išlaidos (4)



Tinkamos išlaidos (2)

Pagal BBIR išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti:

1. pagal investicines išlaidas, susijusias su materialiuoju turtu,

arba

2. pagal numatytas darbo užmokesčio išlaidas, susidariusias dėl

tiesiogiai su projektu susijusių sukurtų darbo vietų, apskaičiuotas per

laikotarpį nuo vieno mėnesio iki atitinkamos įrangos, su kuria dirbs

darbuotojas, įvedimo į eksploataciją dienos iki projekto finansavimo

pabaigos,

arba

3. išlaidų derinys, nurodytas 1 ir 2 punktuose, neviršijant 1 arba 2

punktuose nurodytų išlaidų, atsižvelgiant į tai, kurios yra didesnės.

Tinkamos išlaidos (5)



Tinkamos išlaidos (2)

Išlaidos pagal de minimis reglamentą:

4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kt. turtas“:

• darbuotojų mokymas dirbti su naujai įdiegtomis moderniosiomis

technologijomis (kryžminis finansavimas);

• projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių

nuomos išlaidos, susijusios su darbuotojų, dirbsiančių su

moderniosiomis technologijomis, vežimu į darbą ir iš darbo

(kryžminis finansavimas).

Tinkamos išlaidos (6)



 Finansuojamoji dalis:

– iki 45 proc. labai mažai ir mažai įmonei.

– iki 35 proc. vidutinei įmonei.

 Finansuojamoji suma: iki 1.500.000 Eur.

 Kvietimų biudžetas – 19.172.612 mln. Eur:

• 9.586.306 Eur – gamybos įmonėms

• 9.586.306 Eur – paslaugų įmonėms

Finansavimas



 Projektai atrenkami konkurso būdu, t. y. finansuojami 

surinkusieji daugiausiai balų.

 Dvi konkursinės eilės – gamybos ir paslaugų projektai 

atskirai.

 Vertinama balais pagal Aprašo 2 priede pateiktą 

metodiką.

 Projektas nefinansuojamas, jei naudos ir kokybės 

vertinimo metu projektui suteikiama mažiau nei  40 

balų.

Projekto nauda ir kokybė



Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas

akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po

projekto įgyvendinimo pabaigos.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių

pareiškėjai turės didesnį darbo našumo augimo potencialą,

vertinant darbo našumo augimą.

Akumuliuotas augimas = N + 1 − P + N + 2 − P + N + 3 − P

P – darbo našumas finansiniais metais prieš paraiškos pateikimo momentą (2015 

m.);

N+1 – darbo našumas pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N+2 – darbo našumas antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N+3 – darbo našumas trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

1. MVĮ darbo našumo augimas



Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose yra

planuojama įsigyti įrangą, skirtą gaminti produktą,

remiantis pareiškėjo turimu ar įsigytu MTEPI veiklos

rezultatu (sukurta technologija ir (arba) prototipu):

• Taip – suteikiami 5 balai.

• Ne – suteikiama 0 balų.

2. Produktas – MTEP veiklų rezultatas



Aprašo 5 priedo 8 lentelė



Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose
numatyta, kad tiesiogiai su investicijų projektu
susijusiose naujai sukurtose darbo vietose numatomas
mokėti VDU yra didesnis (proc.) už VDU
savivaldybės teritorijoje, kurioje bus įgyvendinamas
projektas:

• Kuo didesnis skirtumas (proc.) tarp vidutinio
savivaldybės, kurios teritorijoje bus įgyvendinamas
projektas, darbo užmokesčio ir numatomo mokėti VDU
tiesiogiai su investicijų projektu susijusiose naujai
sukurtose darbo vietose, tuo daugiau balų bus skiriama.

• Vertinama pagal 2015 m. Statistikos departamento
duomenis.

3. Vidutinis darbo užmokestis (VDU)

naujai sukurtose darbo vietose



Aprašo 5 priedo 6 lentelė



• Vertinamas santykis tarp pareiškėjo privačių

investicijų sumos ir prašomos paramos sumos (proc.).

• Atskirai vertinamos labai mažos įmonės, mažos

įmonės ir vidutinės įmonės.

• Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kuriuose

santykis didesnis (proc.).

Y = (X/P) x 100 proc.

Y – privačių investicijų dalis į projektą (proc.);

X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos (Eur);

P – prašomo finansavimo suma (Eur).

4. Privačių investicijų dalis į

projektą



Prioritetas bus teikiamas tiems projektams,

kuriuose pareiškėjas sukurs daugiau tiesiogiai su

investicijų projektu susijusių naujų darbo vietų ir

išlaikys šias darbo vietas ne mažiau kaip 3 metus

po projekto įgyvendinimo.

5. Sukurtos darbo vietos



Aprašo 5 priedo 5 lentelė

12 paskutinių

mėnesių iki

paraiškos

pateikimo, P

metai (20...m.)

12 paskutinių

mėnesių iki

projekto veiklų

įgyvendinimo

pabaigos, N

metai (20... m.)

12 mėnesių iki

pirmųjų metų po

projekto veiklų

įgyvendinimo

pabaigos, N+1

metai

(20....m.)

12 mėnesių iki

antrųjų metų po

projekto veiklų

įgyvendinimo

pabaigos, N+2

metai

(20....m.)

12 mėnesių iki

trečiųjų metų po

projekto veiklų

įgyvendinimo

pabaigos, N+3

metai

(20...m.)

5.1. Vidutinis metų sąrašinis

darbuotojų skaičius (toliau –

VDS)

5.2. Tiesiogiai su investicijų

projektu susijusių numatomų

sukurti darbo vietų skaičius

(DVS)

DVS=VDS N+1 metais – VDS P metais. 

5. Informacija apie tiesiogiai su investicijų projektu susijusias numatomų sukurti 

darbo vietų skaičių 

Nustatant 12 paskutinių mėnesių iki paraiškos pateikimo vidutinį metų sąrašinį darbuotojų 

skaičių paraiškos pateikimo mėnuo nėra įtraukiamas, t. y. jei paraiška pateikta pvz., 2017 kovo 

mėn., skaičiuojamas vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per 2016 m. kovo mėnesį –

2017 m. vasario mėnesius.



Prioritetas teikiamas projektams, kurie bus

įgyvendinami apskrityse, kuriose yra didesnis

nedarbo lygis.

Vertinama remiantis Lietuvos statistikos departamento

oficialiosios statistikos internetine svetaine:

http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-

analize?portletFormName=visualization&hash=70e1de4f-fb99-

42aa-b817-ce9bbc8ef1ea.

6. Nedarbo lygis apskrityse



7. Integruotų teritorijų vystymo programos

(toliau – ITVP) tikslų ir uždavinių

įgyvendinimas

• Prioritetas bus teikiamas projektams, kurie
prisidės prie konkrečios ITVP tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo. Bus vertinama, ar
projektas yra įgyvendinamas tikslinėje
teritorijoje arba su tiksline teritorija susietoje
teritorijoje ir prisideda prie bent vieno
konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio
pasiekimo:
• Jeigu projektas įgyvendinamas ITVP ir prisideda

prie rodiklių – 5 balai;

• Jeigu nėra įgyvendinamas ITVP – 0 balų.



Projektų parengtumas

(Aprašo 28 punktas!)
Reikalavimai, kurių neįvykdžius paraiška atmetama
neprašant papildomų dokumentų:

• Turi būti pateikta turto valdymo sutarties kopija arba turto
valdymo ketinimo protokolas kartu su turto valdymo sutarties
projektu, jei turtas pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise.

• Turto naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą
įgyvendinamą veiklą (LVPA tikrina pagal NTR duomenis).

• Turi būti pateiktas verslo planas ir jo finansinė dalis.

• Turi būti pateiktas pilnos apimties techninis projektas, jei
projekte numatoma statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis
remontas.



Paraišką turi sudaryti: (1)

1. Pilnai užpildyta paraiškos forma (žr. formoje kvietimo

numerį);

2. Aprašo 5 priedas – pilnai užpildytas;

3. 2015 m., 2014 m., 2013 m. patvirtintos FA dokumentai

(jei nepateikta Juridinių asmenų registrui);

4. 2016 m. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita,

pasirašyti vadovo ir finansininko (iki vertinimo pabaigos

reikės pateikti patvirtintos 2016 m. FA dok.)



Paraišką turi sudaryti: (2)

5. SVV subjekto statuso deklaracija;

6. „Vienos įmonės“ deklaracija (taikoma, jei prašoma finansuoti

išlaidas pagal de minimis reglamentą);

7. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo teisinį pagrindą

užsiimti ta veikla, kuriai vykdyti yra skirtas projektas (jei

veiklai vykdyti reikalingi leidimai);

8. Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą:

komerciniai pasiūlymai ir pan.;

9. Klausimynas apie PVM tinkamumą finansuoti (jei prašoma

PVM).



Paraišką turi sudaryti: (3)

10. Jei turtas pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise –

pateikiama Nekilnojamojo turto valdymo sutarties kopija

arba turto valdymo ketinimo protokolas kartu su turto

valdymo sutarties projektu. Turto valdymo sutartis turi būti

sudaryta ne trumpiau nei 3 metams po projekto pabaigos.

Jeigu turtas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise –

pildoma Aprašo 5 priedo 9 lentelė.

11. Turto naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą

įgyvendinamą veiklą (LVPA tikrina pagal NTR duomenis).



Paraišką turi sudaryti: (4)

12. Pilnos apimties techninis projektas (kaip nustatyta STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priede, įskaitant

ekspertizės aktą, kai privaloma), jei projekte numatoma

statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas.

! Techninis projektas privalomas ir tuo atveju, jei statybos

išlaidos projekte priskiriamos prie netinkamų finansuoti

išlaidų.

13. Statybos leidimas (jei pareiškėjas turi išduotą).



Paraišką turi sudaryti: (5)

14. Verslo planas ir jo finansinė dalis.

! Dažniausiai daromos klaidos:



Paraišką turi sudaryti: (6)

15. Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai (kredito

įstaigų, juridinių asmenų sprendimas dėl paskolos suteikimo,

paskolos sutartis ir kt.);

! Per 2 mėn. nuo kvietimo pabaigos pareiškėjas turi pateikti galutinį

banko sprendimą dėl paskolos suteikimo konkrečiam projektui, jeigu

pareiškėjo įnašas - banko paskola (Aprašo 80 p.)

Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus, pakankamas ir

tinkamai išdėstytas per projekto įgyvendinimo laikotarpį:

• Nuosavos lėšos (finansinė atskaitomybė).

• Banko paskola (sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, o iki

finansavimo sutarties pasirašymo – kredito sutartis).

• Kitos paskolos (sprendimas ar sutartis dėl paskolos suteikimo, dokumentai,

pagrindžiantys paskolos davėjo pajėgumą suteikti paskolą).



Paraišką turi sudaryti: (7)

16. MTEP ir inovacijų veiklos rezultatą įrodantys

dokumentai (arba prototipo brėžinius, arba nuotraukas,

arba bandymų protokolus (kopijas), arba mokslinės

ataskaitos kopiją ir kt.).



!!! Iki sutarties pasirašymo reikės 

pateikti:

• sutartis dėl kredito suteikimo su banku, kita
kredito įstaiga ar juridiniu asmeniu (Aprašo 80
p.);

• poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir/ar
atsakingos institucijos sprendimas ar išvada
(jei pagal teisės aktus privaloma) (Aprašo 79
p.);

• pasirašyta turto valdymo sutartis (jei buvo
pateiktas ketinimų protokolas). Daiktinės
teisės turi būti įregistruotos NTR (Aprašo 81
ir 82 p.)



Paraiškos pateikimas

Paraiškų pateikimo būdai:

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai

dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti

saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių

dokumentų formą pasirenka pareiškėjas:

• Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti

vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją

„pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiška turi būti atsiųsta

registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis

paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116

Vilnius.

• Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti

paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@lvpa.lt. Kartu su paraiška

teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos

elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.



Pateikimo terminai

• Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji

turi būti pristatyta į LVPA iki 2017 m. kovo 10 d.

14:45.

• Siunčiant paraišką registruota pašto siunta, paraiškos

turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip

iki 2017 m. kovo 10 d. 24:00.

• Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji

turi būti atsiųsta elektroniniu paštu info@lvpa.lt iki

2017 m. kovo 10 d. 14:45.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


