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Priemonės tikslas

paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant

svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos

augimui technologijas – DPT labai mažų, mažų ir

vidutinių įmonių (MVĮ) gamybos procesuose.



DPT sąvoka (1)

technologijos, kai produktas (produkcija) pagaminamas

naudojant sudedamąsias dalis, pagrįstas arba

nanotechnologijomis, arba mikro ir nanoelektronika, arba

pramoninėmis biotechnologijomis, arba pažangiosiomis

medžiagomis, arba fotonika, arba taikant pažangias gamybos

sistemas, kaip apibrėžta Komunikate (COM (2012) 341 final).



DPT sąvoka (2)

 Nanotechnologijos – technologija, paremta nanodalelėmis

(medžiagomis ir (ar) objektais ne didesniais nei apytiksliai 100

nm).

 Mikro-nanoelektronika – technologija, apimanti miniatiūrinių

(mikro-nanometro ar mažesnio dydžio) elektroninių sistemų ar

jų komponentų ir (ar) mikro-nanometro dydžio

puslaidininkinių prietaisų ar darinių gamybą ir galimą

integravimą esamose sistemose.



DPT sąvoka (3)

 Pramoninė (baltoji) biotechnologija – pramoninei produktų gamybai

skirta technologija, kurioje naudojami mikroorganizmai (pvz., pelėsiai,

mielės, bakterijos), fermentai ar polifermentiniai kompleksai.

 Pažangiosios medžiagos – tai medžiagos, pasižyminčios naujomis

inovatyviomis savybėmis ir nauja vidaus struktūra (pvz., pažangūs

metalai, pažangūs sintetiniai polimerai, pažangi keramika, biopolimerai).

Tai gali būti tiek visiškai naujos, tiek iš esmės pagerintos tradicinės

medžiagos.

 Fotonika – technologija, paremta šviesos generavimu, aptikimu,

valdymu.



DPT sąvoka (4)

 Pažangios gamybos sistemos – tai kompleksinė gamybos sistema (-os), apimanti

(-čios) robotika ir kitomis penkiomis DPT (nanotechnologijomis, mikro ir

nanoelektronika, pramoninėmis biotechnologijomis, pažangiosiomis

medžiagomis, fotonika) (viena, keliomis ar visomis) paremtų produktų gamybą,

taikant naujoviškus metodus ir (ar) išrastus naujus procesus produkto vertės

gamybos grandinėje, supaprastinant projektavimo, gamybos, bandymo,

apdorojimo, pakavimo, saugojimo, paskirstymo ir perdirbimo procesus, siekiant

pagerinti produkto kokybę, sumažinti gamybos išlaidas ar medžiagų kiekį,

padidinti gamybos greitį (dėl technologijos, o ne dėl didesnių įrangos

pajėgumų), taip pat įtraukiant aplinkosaugos, taupesnio energijos naudojimo,

produktų saugos aspektus.



Finansuojama

Didelio poveikio technologijų (toliau – DPT) diegimas Lietuvos

tradicinės pramonės šakose, siekiant stiprinti ir modernizuoti

MVĮ pramoninę bazę, sudarant sąlygas masinei inovatyvių

produktų (panaudojant DPT) gamybai plėtoti.

! Tradicinės pramonės šakos – ekonominė veikla pagal Ekonominės

veiklos rūšių klasifikatorių (toliau – EVRK) priskirtina C sekcijai

„Apdirbamoji gamyba“, išskyrus 33 skyrių „Mašinų ir įrangos remontas ir

įrengimas“.



Tinkamas pareiškėjas (1)

• Juridinis asmuo (vykdantis ūkinę –

komercinę veiklą).

• Atitinka labai mažos, mažos ir 

vidutinės įmonės statusą.

• Neturi ekonominių sunkumų.



• Veikia ne trumpiau kaip vienerius metus.

• Vidutinės pačios MVĮ pagamintos 

produkcijos metinės pajamos per 

pastaruosius 3 finansinius metus yra ne 

mažesnės kaip 145 000 Eur (pagal patvirtintą 

FA). 

• Atitinkantis kitas Aprašo 1 priedo 5.3, 5.4 

punktuose išvardintas sąlygas ir reikalavimus. 

Tinkamas pareiškėjas (2)



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

• tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų DPT

(įrangos ir įrenginių) įsigijimas.

5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“:

• darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis DPT, darbo

užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos,

susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų

darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų

sukūrimo.

Tinkamos išlaidos

! Kartu su paraiška turi būti pateikti projekto biudžetą pagrindžiantys dokumentai: komerciniai pasiūlymai,

nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.



Darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis DPT, numatytos darbo

užmokesčio išlaidos finansuojamos tik iki projekto pabaigos ir turi

atitikti šias sąlygas:

• dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės

darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi

per ankstesnius 12 mėnesių, tai reiškia, kad iš darbo vietų,

sukurtų per tą laikotarpį, skaičiaus atimamos visos prarastos

darbo vietos.

• kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo darbų

pabaigos.

• kiekviena investuojant sukurta darbo vieta atitinkamoje vietovėje

išlaikoma ne trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo

į darbo vietą dienos.

Tinkamos išlaidos (2)



Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti:

1. pagal investicines išlaidas, susijusias su materialiuoju turtu, arba

2. pagal numatytas darbo užmokesčio išlaidas, susidariusias dėl su

investicija susijusių sukurtų darbo vietų, apskaičiuotas per dvejus

metus, arba

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

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

 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 (3)



 Finansuojamoji dalis:

– iki 45 proc. labai mažai ir mažai įmonei.

– iki 35 proc. vidutinei įmonei.

 Nuo 100.000 Eur iki 2.900.000 Eur

 Kvietimo biudžetas – 17 mln. Eur.

Finansavimas



Pareiškėjo įnašas

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 (paskolos sutartis, dokumentai,

pagrindžiantys paskolos davėjo pajėgumą suteikti

paskolą).

• Prognozuojami piniginiai srautai (ilgalaikiai

kontraktai, užsakymai ir kt.).



Reikalavimai projektams 

• Projekto 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.

• Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

• Projektu siekiama Apraše numatytų stebėsenos rodiklių.

• Projektas atitinka dvigubo finansavimo reikalavimus.



Stebėsenos rodikliai (privalomi)

Produkto:

• Subsidijas gaunančių įmonių skaičius.

• Privačios investicijos, atitinkančios viešąją

paramą įmonėms (subsidijos).

Rezultato:

• Investicijas gavusios įmonės darbo našumo

padidėjimas.

• Investicijas gavusios įmonės pajamų

padidėjimas.

! Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių,

gali būti mažinamas projektui skirtas finansavimas (Projektų administravimo ir

finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)



 Vertinama balais pagal Aprašo 2 priede 

pateiktą metodiką.

 Projektas nefinansuojamas, jei naudos ir 

kokybės vertinimo metu projektui suteikiama 

mažiau nei  40 balų.

 Projektai atrenkami konkurso būdu, t. y. 

finansuojami surinkusieji daugiausiai 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



Vertinama pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto

ilgalaikį materialųjį turtą (proc.).

Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kuriuose

pareiškėjo privačių investicijų dalis į kuriamą ilgalaikį

materialųjį turtą bus didesnė (proc.).

Y = (X/P) x 100 proc.

Y – privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.);

X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos į kuriamą ilgalaikį materialųjį

turtą (Eur);

P – projektu planuojamas kurti ilgalaikis materialusis turtas (Eur).

2. Privačių investicijų dalis į

projekto ilgalaikį materialųjį turtą



Vertinama, ar pareiškėjo veikla, kuriai skirtas projektas, pagal

EVRK 2 red. kodus yra priskiriama prie sektoriaus, kurio darbo

našumas yra mažesnis už šalies darbo našumo vidurkį, t. y.

skaičiuojamas santykis tarp dviejų statistikos departamente

pateiktų dydžių: tarp darbo našumo sektoriuje, kuriam

priskiriama projekte numatyta veikla, ir šalies darbo našumo

vidurkio. Lyginami 2013 m. (N-2) duomenys.

Y = X1(N-2)/X2(N-2)

X1 – darbo našumas sektoriaus pagal EVRK 2 red., kuriam priskiriama pareiškėjo veikla;

X2 – šalies darbo našumo vidurkis;

N-2 – du metai prieš paraiškos pateikimo momentą.

Daugiau balų suteikiama projektams, kai santykis yra mažesnis.

3. Veiklos priskyrimas sektoriui, kurio darbo

našumas yra mažesnis už šalies darbo

našumo vidurkį.



4. Projekte diegiamos DPT atitinka Sumanios

specializacijos programos nuostatas ir bent vieno šioje

programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį

specifiškumą.

• Prioritetas teikiamas tiems projektams,

kuriuose numatomos diegti DPT atitinka

bent vieną Sumanios specializacijos

programoje nustatyto prioriteto veiksmų

plano teminį specifiškumą.

• Jeigu atitinka bus skiriama 5 balai, jeigu

neatitinka – 0 balų.



Dokumentai (1)

• Klausimynas apie PVM tinkamumą finansuoti;

• Nuosavybės arba kitas daiktines pareiškėjo teises į

nekilnojamąjį turtą (žemę, statinius), kuris bus

tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą,

patvirtinantys dokumentai;

• Verslo planas ir jo finansinė dalis;

• Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl veiklos

leistinumo arba išvada, kad PAV neprivalomas.



Dokumentai (2)

• Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai

(galutinis banko sprendimas, sutartis su juridiniu

asmeniu dėl paskolos ir kt.);

• SVV deklaracija;

• Techninio projekto bendroji dalis ir statybą

leidžiantis dokumentas (jei pareiškėjas planuoja

gamybinių patalpų, kuriose bus įgyvendinamos

projekto veiklos, statybą ir (arba) rekonstrukciją);

• Aprašo 4 priedas;

• Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto

pagrįstumą;



Dokumentai (3)

• JAR pateikti 2013, 2014, 2015 m. finansinės

atskaitomybės dokumentai (pilni ataskaitų rinkiniai);

• Vadovo ir buhalterio pasirašyti 2016 m. I pusm.

balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita;

• Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo teisinį

pagrindą užsiimti ta veikla, kuriai vykdyti yra skirtas

projektas (jei taikoma).



Reikalavimai projektų 

parengtumui (1)

Reikalavimai, kurių neįvykdžius paraiška

atmetama neprašant papildomų dokumentų:

• nuosavybės ar kita daiktinė teisė į

nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas

įgyvendinant projektą, turi būti įregistruota NT

registre ir galioti ne trumpiau kaip 3 metus nuo

projekto įgyvendinimo pabaigos. Turto

naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą

įgyvendinamą veiklą.

• turi būti parengtas verslo planas ir jo finansinė

dalis.



Reikalavimai projektų 

parengtumui (2)

Reikalavimai, kurių neįvykdžius paraiška

atmetama neprašant papildomų dokumentų:

• Gautas Aplinkos apsaugos agentūros

sprendimas dėl veiklos leistinumo

pasirinktoje vietoje arba išvada, kad veiklai

PAV neprivalomas.

• Pateikta techninio projekto bendroji dalis ir

statybą leidžiantis dokumentas (jei bus

vykdoma patalpų statyba ar rekonstrukcija).



Pateikimas

Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto

paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta

į LVPA priimamąjį, kartu pateikiant ir jos elektroninę

laikmeną.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti

įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016

m. rugpjūčio 1 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi

būti pristatyta į LVPA iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. 16:00

val.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


