LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2014 M.
GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 4-933 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS
FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ
SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. balandžio 8 d. Nr. 4-208
Vilnius
P a k e i č i u 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir
Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu II skyriaus antrąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„ANTRASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.1.1-FM-F-817 „VERSLUMAS FP“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti verslumo lygį“
įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – SVV poreikius atitinkančių finansavimo modelių rėmimas, kuris
leistų užtikrinti finansinių šaltinių prieinamumą verslui, ypatingą dėmesį skiriant naujam verslui
ir jo akceleravimui.
1.4. Galimi galutiniai naudos gavėjai:
1.4.1. paskolų atveju:
1.4.1.1. SVV subjektai, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
1.4.1.1.1. veikia iki vienų metų ir pageidauja didesnės nei 25 000 Eur (dvidešimt penki
tūkstančiai eurų) paskolos;
1.4.1.1.2. veikia ilgiau nei vienus metus;
1.4.1.2. yra vidutinės įmonės;
1.4.2. portfelinių garantijų atveju – SVV subjektai;
1.4.3. rizikos kapitalo fondų investicijų atveju – MVĮ.
1.5. Priemonė kartu su priemone Nr. 03.3.1-FM-F-818 „Invest FP“ ir priemone
Nr. 01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“ sudaro jungtinę priemonę.
2. Priemonės finansavimo forma
Finansinių priemonių įgyvendinimas.
3. Projektų atrankos būdas
Nepildoma.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
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Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
„Verslumo lygis: įmonių Skaičius
ir
fizinių
asmenų,
tenkančių
1000
gyventojų, skaičius“
„Kitos
formos
nei Įmonės
subsidija
finansinę
paramą gaunančių įmonių
skaičius“
„Privačios investicijos, Eur
atitinkančios
viešąją
paramą įmonėms (ne
subsidijos)“

R.S.311

P.B.203

P.B.207

„Naujų įmonių, gavusių Įmonės
investicijas, skaičius“

P.B.205

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
42,6

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
48

60

1554

7 700 000

374 232 000

5

220

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
Iš viso –
biudžeto
ne mažiau
lėšos – iki
kaip

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
167 220 000
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
167 220 000
0
0
0
0
0
0“
2. Pakeičiu II skyriaus aštuntąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„AŠTUNTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.2.1-IVG-T-825 „EXPO KONSULTANTAS LT“
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1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos (aukštos kokybės specializuotos konsultacinės paslaugos):
1.3.1. aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo
skatinimo klausimais iki trejų metų veikiančioms MVĮ;
1.3.2. aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo
skatinimo klausimais daugiau kaip trejus metus veikiančioms MVĮ.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
INVEGA.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.312
„MVĮ lietuviškos kilmės
Procentai
prekių ir paslaugų eksporto
dalis nuo BVP“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių
Įmonės
įmonių skaičius“
P.B.205
„Naujų įmonių, gavusių
Įmonė
investicijas, skaičius“
P.B.206
„Privačios investicijos,
Eur
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“
P.N.813
„Gautos konsultacijos“
Valandos

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
17,02

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
18,10

96

883

10

416

200 000

1 417 646

576

32 153

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
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Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
Lietuvos
ES struktūrinių Respublikos
fondų
valstybės
lėšos – iki
biudžeto
lėšos –
iki

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1.
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
3 534 000
0
1 417 646
0
0
0
1 417 646
2.
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3.
Iš viso
3 534 000
0
1 417 646
0
0
0
1 417 646“
3. Pakeičiu II skyriaus tryliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„TRYLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-IVG-T-810 „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“

1.
Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – dalinis palūkanų kompensavimas MVĮ.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.
1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų
kompensavimas“ ir priemone Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ sudaro
jungtinę priemonę.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
INVEGA
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Palūkanos pagal šią priemonę nebus kompensuojamos paskolos gavėjams pagal
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonę
„Verslumo skatinimas“ ir veiksmų programos finansinę priemonę „Verslumo skatinimas
2014–2020“, nes šioms priemonėms palūkanos bus iš dalies kompensuojamos pagal Lietuvos
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Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos visuotinės dotacijos priemonę
Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
R.S.313

P.B.202

P.N.806

„Pridėtinė vertė
Eur per metus
gamybos sąnaudomis,
sukurta MVĮ,
tenkanti vienam
darbuotojui“
„Subsidijas
Įmonės
gaunančių įmonių
skaičius“
„Pasirašytos dotacijos Skaičius
sutartys dėl palūkanų
kompensavimo“

Tarpinė reikšmė
Galutinė
2018 m.
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.
14 550
17 726

280

270

300

300

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne
Lietuvos
Savivaldymažiau kaip Respublikos
bės
Kitos
Privačios
valstybės
biudžeto viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
3 200 220
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
3 200 220
0
0
0
0
0
0“
4. Pakeičiu II skyriaus keturioliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-FM-F-818 „INVEST FP“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“
įgyvendinimo.
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1.3. Remiama veikla – finansinių priemonių, kuriomis finansuojamos 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 užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo
pajėgumų veikimą, įgyvendinimas.
1.4. Galimi galutiniai naudos gavėjai:
1.4.1. paskolų atveju:
1.4.1.1. labai mažos įmonės ir mažos įmonės, kurios atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
1.4.1.1.1. veikia iki vienerių metų (paraiškos finansinių priemonių valdytojui pateikimo
metu) ir pageidauja paskolos, didesnės nei 25 000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų);
1.4.1.1.2. veikia ilgiau nei vienerius metus;
1.4.1.2. vidutinės įmonės – visais atvejais;
1.4.2. portfelinių garantijų atveju – MVĮ.
1.5. Priemonė kartu su priemone Nr. 01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“ ir priemone
Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“ sudaro jungtinę priemonę.
2. Priemonės finansavimo forma
Finansinių priemonių įgyvendinimas.
3. Projektų atrankos būdas
Nepildoma.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
R.S.313

P.B.203

P.B.207

„Pridėtinė vertė gamybos
sąnaudomis,
sukurta
MVĮ, tenkanti vienam
darbuotojui“
„Kitos
formos
nei
subsidija
finansinę
paramą gaunančių įmonių
skaičius“
„Privačios investicijos,
atitinkančios
viešąją
paramą įmonėms (ne
subsidijos)“

Eur
metus

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
per 14 550

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
17 726

Įmonės

30

40

Eur

3 000 000

23 270 000

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
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Projektams
skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Iš viso – Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privačios
ne mažiau
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
9 260 000
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
9 260 000
0
0
0
0
0
0“

Energetikos ministras, laikinai einantis
ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2020-04-02 raštu Nr. ((24.41 E-03)-5K-2005450)-6K-2001962

Parengė:
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento
Finansinių priemonių skyriaus
vyriausioji specialistė
Renata Adomavičienė
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos
investicijų koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Agnė Petrauskaitė

Žygimantas Vaičiūnas

