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Finansavimo priemonės tikslas:

• Paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) investicijas į
modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti
naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, kas
savo ruožtu sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams.

Finansuojamos veiklos:

• 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.
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Reikalavimai pareiškėjui:

• Naujai įsikūrusios arba jau veikiančios gamybos sektoriaus MVĮ; 

• Nėra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai

• Gali teikti vieną paraišką pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą 
arba pagal de minimis reglamentą.

Finansavimo paskirstymas:

• Apskritims lėšos yra paskirstomos taip: penkioms apskritims (Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) numatoma skirti 30 proc. lėšų, kas
sudaro iki 6,1 mln. Eur, paskirstant apskritims lygiomis dalimis po 1,22
mln. Eur, ir penkioms apskritims (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių,
Utenos) – 70 proc., kas sudaro iki 14,24 mln. Eur, paskirstant apskritims
lygiomis dalimis po 2,84 mln. Eur.
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Finansuojamos išlaidos:

• Naujo pastato statybos arba esamo pastato rekonstravimo, kapitalinio
remonto, vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia, vykdant pradinę
investiciją, naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar
esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos. Išlaidos tinkamos
finansuoti tik tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo
nuosavybė. Išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 20% visų projekto
tinkamų išlaidų.

• Įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto, atitinkančių
moderniųjų technologijų sąvoką ir skirtų gamybinei veiklai vykdyti,
įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės nuomos) išlaidos (įskaitant jų
transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės)
paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo
naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta
montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir
susijusias išlaidas).

• Tikslinių transporto priemonių, skirtų gamybinei veiklai vykdyti, pirkimo
ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos.
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Paramos dydis:

• Kai projektui finansavimas teikiamas pagal BBIR, didžiausia projektui galima
skirti finansavimo lėšų suma 500 000 Eur, mažiausia – 25 000 Eur.

• Kai projektui finansavimas teikiamas pagal de minimis reglamento
nuostatas, didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 200 000
Eur, mažiausia – 25 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

• Pagal BBIR - 35%, kai pareiškėjas - vidutinė įmonė.
• Pagal BBIR - 45%, kai pareiškėjas - labai maža ir maža įmonė.
• Pagal de minimis – iki 65%.

Projekto trukmė:

• 20 mėn.

Projekto veiklos pradžia

• Projektas turi prasidėti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo projekto sutarties
pasirašymo dienos.
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai:

• Pareiškėjo darbo našumo augimas. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas
projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį darbo našumo augimo
potencialą suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai
mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės (60 balų).

• Pareiškėjo visų darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį
mėnesį, draudžiamųjų pajamų (bruto) vidurkis 2018 metais. Aukštesnis
įvertinimas suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių visų darbuotojų,
dirbusių tiek visą, tiek ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų
(bruto) vidurkis 2018 metais buvo didesnis, suteikiant balus pagal tris
atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės,
vidutinės įmonės (40 balų).

Stebėsenos rodikliai (pareiškėjo įsipareigojimai):

• Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius;

• Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas.
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Projektų įgyvendinimo reikalavimai:

• Apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant
projektą naudotas finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertės
draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu
ir ne mažiau kaip trejus metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

Grąžinamosios subsidijos grąžinimo tvarka:

• Kai faktinis darbo našumo rodiklio pasiekimas sudaro 100–80% planuoto 
darbo našumo pasiekimo, tai grąžinama 5% projekto įgyvenimui pripažintų 
tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20% nuo projektui 
skirtos finansavimo sumos.

• Kai faktinis darbo našumo rodiklio pasiekimas sudaro 79–50% planuoto 
darbo našumo pasiekimo, tai grąžinama 7% projekto įgyvenimui pripažintų 
tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20% nuo projektui 
skirtos finansavimo sumos.
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Grąžinamosios subsidijos grąžinimo tvarka:

• Kai faktinis darbo našumo rodiklio pasiekimas sudaro 49–30% planuoto 
darbo našumo pasiekimo, tai grąžinama 9% projekto įgyvenimui pripažintų 
tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20% nuo projektui 
skirtos finansavimo sumos.

• Kai faktinis darbo našumo rodiklio pasiekimas sudaro 29–0% planuoto darbo 
našumo pasiekimo, tai grąžinama 10% projekto įgyvenimui pripažintų 
tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20% nuo projektui 
skirtos finansavimo sumos.

Grąžinimo terminas – 5 metai, pradedant grąžinti ketvirtais metais po projekto 
veiklų įgyvendinimo pabaigos. Grąžinimai atliekami vieną kartą per metus: iki 
einamųjų metų birželio 30 d.
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Įmonės statuso nustatymas (nuo 2017-05-01)

Įmonės 
statusas

Labai maža

Maža

Vidutinė

Turtas,
mln. €

Metinė 
apyvarta,

mln. €

Darbuotojų 
skaičius

< 250

< 50

< 10 ≤ 2

≤ 10

≤ 50

≤ 2

≤ 10

≤ 43

Arba
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Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2019 m. 
vasario 25 d., 24:00

Kvietimo biudžetas – 20 344 514 €

Dėl papildomos informacijos teirautis:

Aivaras Subačius | Qualified PRINCE2® Practitioner | vyr. konsultantas 

Mob.: 8 656 24878

El. paštas: aivaras@ekt.lt
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