
Priemonės „Regio potencialas LT“ kvietimo Nr. 1 klausimai ir atsakymai 

 

1) Ar gali nauja įmonė dalyvauti priemonės „Regio potencialas LT“ kvietimo Nr. 1 

konkurse? 

Taip, jeigu įmonė planuoja pradėti vykdyti gamybinę veiklą.  

 

2) Ar paslaugas teikianti įmonė yra tinkama pareiškėja pagal priemonę „Regio potencialas 

LT“? 

Projektų konkurse gali dalyvauti paslaugų įmonės, jei jos planuoja pradėti vykdyti gamybinę veiklą. 

Finansuojama veikla - moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus 

gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. 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.  

Paslaugų teikimo veikla nėra finansuojama. 

 

3) Ar įmonė, registruota Vilniuje bet veiklą vykdanti Marijampolės apskrityje, gali būti 

tinkama pareiškėja? 

Taip, šiuo atveju, svarbu, jog priemonės „Regio potencialas LT“ projekto veiklos būtų įgyvendinamos 

ne Vilniaus ir Kauno miestų bei rajonų teritorijose. 

 

4) Kokiais atvejais Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijos teikiamos vadovaujantis 

Bendruoju bendrosios išimties ir kada -  de minimis reglamentu? 

Įmonė turi pasirinkti, pagal kurį reglamentą įgyvendins priemonės „Regio potencialas LT“ projektą. 

Nuo to priklauso, į kokį projekto finansavimo dydį ir intensyvumą galės pretenduoti įmonė.  

Pagal de minimis reglamentą didžiausia galima paramos suma yra iki 200.000 Eur, finansavimo 

intensyvumas – iki 65 proc. nuo tinkamų projekto išlaidų nepriklausomai nuo įmonės dydžio.  

Pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą didžiausia galima paramos suma – iki 500.000 Eur, 

paramos intensyvumas – iki 45 proc. labai mažai ir mažai įmonei ir iki 35 proc. vidutinei įmonei. 

Galima prašyti finansavimo arba pagal de minimis reglamentą, arba pagal bendrąjį bendrosios išimties 

reglamentą. Pasirinkimas gali priklausyti nuo to, kokios apimties projektą pareiškėjas planuoja 

įgyvendinti, kokio dydžio paramos jam reiktų, ar užtenka nepanaudoto de minimis pagalbos likučio 

ir ar neplanuojama de minimis pagalbos prašyti kitiems projektams (didžiausia galima suma 200.000 

Eur per 3 paskutinius metus), kokio dydžio nuosavą indėlį pareiškėjas gali skirti. 

 

5) Jeigu projekto vertinimo metu išaiškėtų, kad pareiškėjui neužtenka de minimis pagalbos 

sumos, ar būtų galimybė pretenduoti į ES investicijų finansavimą pagal Bendrąjį 

bendrosios išimties reglamentą?  

Taip, būtų siūloma projektą finansuoti pagal Aprašo 36 punktą: „Tinkamos finansuoti išlaidos 

apskaičiuojamos vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 4 dalies a 

punktu  ir nurodytos Aprašo 1 lentelėje.“, jei atitiktų kitus Bendrojo bendrosios išimties reglamento 

reikalavimus. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32013R1407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651


6) Kaip skaičiuojamas priemonės „Regio pontecialas LT“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo (toliau – Aprašas) 2 priedo 2 kriterijus „Pareiškėjo visų darbuotojų, draudžiamų 

visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų (bruto) vidurkis 2018 metais“? 

Kriterijus bus vertinamas pagal Sodros viešai skelbiamus 2018 metų 12 mėnesių draudžiamųjų 

pajamų (bruto) vidurkius. Kiekvienos įmonės duomenis galima rasti šioje nuorodoje: 

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.  

 

7) Ar gali būti skiriami balai už Aprašo 2 priedo 2 kriterijų, jeigu 2018 m. įmonėje darbo 

užmokestis dar nebuvo mokėtas arba įmonė įsteigta 2019 m.?  

Šiais atveju balai nebūtų suteikiami. 

 

8) Ar įmonės sunkumai bus vertinami pagal 2017 m. patvirtintus finansinės atskaitomybės 

dokumentus, ar taip pat pagal 2018 m. preliminarius finansinės atskaitomybės 

dokumentus?  

Įmonės iki paraiškų vertinimo pabaigos turės pasitvirtinti 2018 m. finansinės atskaitomybės 

duomenis, todėl ir įmonės sunkumai bus vertinami pagal 2018 m. patvirtintą finansinę atskaitomybę.  

 

9) Ar Aprašo 40 punkte nurodytas 65 proc. finansavimo intensyvumas taikomas ir labai 

mažoms, ir mažoms, ir vidutinėms įmonėms? 

Taip, jei projektas finansuojamas pagal de minimis reglamentą, finansavimo intensyvumas vienodai 

taikomas tiek labai mažoms, tiek mažoms, tiek vidutinėms įmonėms. 

 

 

10) Už kurį laikotarpį turi būti skaičiuojama gauta de minimis pagalba? 

Už 2017-2019 m. Primename, kad sumuosis ir susijusių įmonių gauta de minimis pagalba.  

 

11) Už kurį laikotarpį turi būti suvesti duomenys į Smulkiojo ir vidutinio verslo status 

deklaracija? 

Jei įmonės statusas pastaruosius 2 metus nesikeitė, užtenka suvesti duomenis už 2017 – 2018 m., jei 

statusas buvo pasikeitęs – bus prašoma suvesti duomenis už 2016-2018 m.  

 

12) Kokia turi būti projekto patalpų ir (ar) pastato paskirtis ir, jeigu ji nėra tinkama, iki 

kada ją galima pakeisti? 

Projekto patalpų ir (ar) pastato paskirtis turi būti gamybinė. Jeigu paskirtį reikia keisti, tai turi būti 

padaryta iki projekto pabaigos. 

 

13) Kaip bus apskaičiuojama subsidijos grąžinimo dalis procentais? 

Įvertinus darbo našumo augimą nuo 2018 m. iki 3 m. po projekto įgyvendinimo projektų vykdytojai 

bus įpareigoti grąžinti 5-10 proc. ES investicijų nuo tinkamų finansuoti išlaidų. Minimalią 5 procentų 

subsidijos dalį nuo tinkamų finansuoti išlaidų visiems projektų vykdytojams reikės grąžinti bet kuriuo 

atveju.  

 

14) Ar projekto vykdytojas gali būti įpareigotas grąžinti ES investicijų dalį ir už darbo 

našumo, ir už pajamų rodiklių nepasiekimą (pagal Aprašo 55 ir 62 punktus)? 

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
http://lvpa.lt/upload/files/SMART%20FDI/SVV%20statuso%20deklaracija%20po%2005%20(1).xlsx
http://lvpa.lt/upload/files/SMART%20FDI/SVV%20statuso%20deklaracija%20po%2005%20(1).xlsx


Taip, šiuo atveju, projekto vykdytojas būtų įpareigotas grąžinti dalį suteiktų ES investicijų už abu 

nepasiektus rodiklius.  

 

15) Kaip reglamentuojama įmonės gamybinė veiklą? 

Aprašo 4.3 ir 4.4 punktuose apibrėžtos „gaminio“ ir „gamybos“ sąvokos: 

Gaminys – materialus, apčiuopiamas dalykas, tai, kas gaunama kaip gamybos proceso pasekmė. 

Gamyba – žaliavų ir kitokių medžiagų ar produktų perdirbimas į vartojimui ar pardavimui tinkamas 

medžiagas ar kitokius gaminius. 

 

16) Ar einamojo remonto išlaidos būtų tinkamos finansuoti išlaidos? 

Priemonės „Regio potencialas LT“ lėšomis finansuosime naujos statybos, rekonstrukcijos ir 

kapitalinio remonto išlaidas. Einamojo remonto išlaidos nėra tinkamos finansuoti. Primename, kad 

statybos darbų išlaidos projekto biudžete turės neviršyti 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir kad 

kartu su paraiška turės būti pateiktas techninis projektas. 

 

17) Ar būtų finansuojami statybos projektavimo darbai? 

Statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto techninio projekto parengimo išlaidos nebūtų 

tinkamos finansuoti. 

 

18) Kaip apibrėžiamas sintetinių  pluoštų sektorius, kuris yra neremiamas pagal priemonę 

„Regio potencialas LT“? 

Bendrajame bendrosios išimties reglamente sintetinių pluoštų sektorius apibrėžiamas taip: 

„44) sintetinių pluoštų sektorius aprėpia: 

a) visų giminingų pluošto rūšių ir poliesterio, poliamido, akrilo arba polipropileno pagrindu 

pagamintų siūlų išspaudimą (ekstruziją) ir (arba) tekstūravimą, neatsižvelgiant į jų galutinį 

panaudojimą, arba 

b) polimerizaciją (įskaitant polikondensaciją), jeigu naudojamose mašinose ji yra integruota į 

ekstruzijos procesą, arba 

c) bet kokį pagalbinį procesą, kuris yra susijęs su galimo pagalbos gavėjo ar kitos grupės, kuriai jis 

priklauso, bendrovės ekstruzijos ir (arba) tekstūravimo įdiegimu tuo pačiu metu ir kuris paprastai yra 

integruotas į ekstruzijos ir (arba) tekstūravimo procesą konkrečiai verslo veiklai naudojamose 

mašinose;“ 

 

19) Jei statybos išlaidos reikalingos projekto įgyvendinimui, tačiau neprašoma jų finansuoti, 

ar turi būti tenkinamas reikalavimas dėl žemės sklypo ir pastato nuosavybės teisių 

(Aprašo 43 p.)? 

Jei statybos išlaidų neprašoma finansuoti, reikalavimo, kad žemė ir pastatas būtų pareiškėjo 

nuosavybė, nėra. Vadovaujantis Aprašo 91 p., pareiškėjas turi turėti daiktines teises į nekilnojamąjį 

turtą, kuriame bus įgyvendinamas projektas, t. y. turtas gali būti valdomas nuosavybės, nuomos ar kt. 

teise, kuri turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651


20) Ar pastato statybos išlaidos bus tinkamos finansuoti, jeigu pastatas bus statomas 

nuomojamame sklype? 

Jei žemė pareiškėjui priklausys nuomos ar panaudos teise, o pastatytas pastatas priklausys pareiškėjui 

nuosavybės teise, statybos darbų išlaidos būtų tinkamos finansuoti.  

 

21) Ar įmonė, gaminanti žuvies konservus, rūkytą žuvis, sūdytą žuvis ir kitą panašią 

produkciją galėtų pretenduoti į finansavimą pagal priemonę „Regio potencialas LT“.  

Europos Komisijos reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnis 3 punkte nustatyta: 

„3. Šis reglamentas netaikomas: 

a) pagalbai, suteiktai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 

d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir 

akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 

1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (1), 

išskyrus pagalbai mokymui, pagalbai MVĮ gauti finansavimą, pagalbai mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros srityje, inovacijų pagalbai MVĮ, pagalbai nepalankias sąlygas darbo rinkoje 

turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams;“ 

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl 

bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=celex:32013R1379  2 straipsnyje yra apibrėžta šio reglamento taikymo 

sritis: 

2 straipsnis 

Taikymo sritis 

Bendras rinkos organizavimas taikomas Sąjungoje parduodamiems žvejybos ir 

akvakultūros  produktams, nurodytiems šio reglamento I priede. 

LVPA vertinimu, planuojami gaminti produktai patenka į I priedo šias kategorijas: 

0305 Žuvys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu; rūkytos žuvys, virtos ar keptos arba 

nevirtos ir nekeptos prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; žuvų miltai, rupiniai ir 

granulės, tinkami vartoti žmonių maistui 

1604 Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrų 

 

Dėl to numatomi gaminti produktai nėra tinkami finansuoti pagal priemonę „Regio potencialas LT“. 

 

22) Ar sandėlio valdymo sistema ir sandėliavimo įranga (pvz., stelažai) būtų tinkama 

finansuoti pagal priemonę „Regio potencialas LT“? 

Sandėlio valdymo sistemos ir sandėliavimo įrangos įsigijimas nebūtų tinkamas finansuoti, nes pagal 

priemonę gali būti finansuojama tik tiesioginėms projekto gamybinėms veikloms vykyti reikalinga 

įranga, kuri priskiriama ilgalaikiam materialiam turtui.  

 

23) Ar įrangos modelis, įvestas į rinką 2014 m., būtų tinkamas įsigyti pagal priemonę „Regio 

potencialas LT“?  

Ne, vėliausi įrangos įvedimo į rinką metai – 2015 m.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32013R1379
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32013R1379


24) Ar galima bus pirkti tiesiai iš gamintojo esančio kitoje šalyje? 

Taip, jeigu ES finansavimo lėšų dalis sudarys ne daugiau kaip 60 000 Eur bendrame šio pirkimo 

biudžete.  

 

25) Kokius finansavimo šaltinių dokumentus reikia pateikti su paraiška, jeigu projektą 

numatoma finansuoti iš paskolos?  

Kartu su priemonės „Regio potencialas LT“ paraiška turi būti pateiktas akcininkų sprendimas, 

kuriame būtų nurodyta, kad projekto įgyvendinimui bus imama tam tikro dydžio banko paskola. Per 

60 dienų nuo kvietimo pabaigos pareiškėjas privalės pateikti banko sprendimą, kuris būtų 

apsvarstytas kredito komitete ir kuriame būtų nurodytos esminės paskolos suteikimo sąlygos 

(suma/valiuta, kredito paskirtis, kredito grąžinimo laikotarpis, prievolių įvykdymo užtikrinimo 

priemonės, kitos specialiosios sąlygos, reikalingos užtikrinti kreditavimą).    

 

26) Kokios tikslinės transporto priemonės tinkamos finansuoti? 

Pagal priemonės „Regio potencialas LT“ Aprašą tinkamos finansuoti yra tikslinės transporto 

priemonės, kurios skirtos gamybinei veiklai vykdyti.  

Transporto priemonės, kurios yra skirtos žaliavų tiekimo, produktų transportavimo, keleivių vežimo 

ir kitoms veikloms vykdyti (pvz., sunkvežimiai, traktoriai, priekabos ir pan.), o ne tiesiogiai 

gamybinei veiklai vykdyti, nebus tinkamos finansuoti. 

 

27) Aprašo 61.10 p. yra nurodyta, kad kartu su paraiška turi būti pateikta laisvos formos 

deklaracija, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad laikosi Bendrojo bendrosios išimties 

reglamento 14 straipsnio 16 dalyje nustatyto reikalavimo. Reglamente tokio punkto 

nerandame. Kas turi būti nurodyta deklaracijoje? 

 

Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnis buvo papildytas 16 dalimi reglamento 

keitimu, padarytu 2017-06-14 Komisijos reglamentu Nr. 2017/1084 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1084): 

„16. Pagalbos gavėjas patvirtina, kad per dvejus metus iki paraiškos gauti pagalbą pateikimo jis 

neperkėlė veiklos į įmonę, kuriai turi būti teikiama pradinė investicija, dėl kurios prašoma pagalbos, 

ir įsipareigoja to nedaryti ne daugiau kaip dvejus metus nuo pradinės investicijos, dėl kurios prašoma 

pagalbos, pabaigos.“ 

  

28) Verslo plano rekomendacijų 4.9 dalyje „Regioninės investicinės pagalbos tinkamumo 

užtikrinimas“ reikia nurodyti, ar ES investicija bus naudojama gamybos procesui iš esmės 

pakeisti, ar esamai įmonės veiklai įvairinti ir atitinkamai pagal atsakymą užpildyti lentelę 

apie modernizuojamo turto nusidėvėjimą arba pakartotinai naudojamo turto vertę, 

registruotą balanse finansiniais metais prieš projekto pradžią. 

Kaip užpildyti šią verslo plano dalį, jei investicijomis nebus nei įvairinama veikla, nei 

keičiamas gamybos procesas, o bus didinami įmonės pajėgumai? 

 

Pagal Aprašo 4.5 p., tinkama investicija yra investicija į materialųjį, susijusį su naujos įmonės 

kūrimu, esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti 

naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1084
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1084


Jei projektas skirtas naujos įmonės kūrimui ar esamos įmonės pajėgumų didinimui, verslo 

plano 4.9 dalyje pateikiamų lentelių pildyti nereikia, užtenka pateikti paaiškinimą, kad bus didinami 

gamybiniai pajėgumai. 

Taip pat nereikia pateikti ir modernizuojamo turto nusidėvėjimo skaičiavimo, jei įmonė iš 

esmės keičia gamybinį procesą, nes šis reikalavimas pagal atnaujintą Bendrąjį bendrosios išimties 

reglamentą (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1084) 

taikomas tik didelėms įmonėms. Tokiu atveju verslo plano 4.9 dalyje taip pat reikia nurodyti, kad 

investicija skirta gamybos proceso esminiam keitimui.  

Jei investicija skirta esamos įmonės veiklai įvairinti, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, 

prašome užpildyti verslo plano 4.9.2 lentelę ir detalizuoti pakartotinai naudojamą turtą (turtą, kuris 

naudojamas ir seno, ir naujo produkto gamybai). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1084

