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Įvadas

1

Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (toliau – Reglamentas
Nr. 1303/2013) nustatytus reikalavimus planuojant įgyvendinti finansines priemones (toliau – FP) ir skiriant
lėšas konkrečiai Lietuvos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – VP) prioriteto
įgyvendinimo priemonei turi būti parengti planuojamų FP išankstiniai vertinimai (ex-ante). Remiantis
Reglamento Nr. 1303/2013 37 straipsnio 2 punktu ex-ante vertinimą sudaro:
1. Rinkos trūkumų, beveik optimalių investavimo situacijų investicijų poreikio analizė;
2. FP pridėtinės vertės ir suderinamumo su kitomis viešosios intervencinės veiklos formomis
vertinimas;
3. Papildomų viešųjų ir privačiųjų lėšų, kurias FP galėtų pritraukti, vertinimas;
4. Patirties, įgytos taikant panašias priemones, vertinimas;
5. Siūloma investavimo strategija;
6. Laukiamų rezultatų ir rodiklių aprašymas;
7. Nuostatas, kuriomis leidžiama ex-ante vertinimą peržiūrėti ir prireikus atnaujinti.
Šio verslo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinio vertinimo (toliau – Vertinimo) tikslas –
pateikti įrodymus, kad planuojama FP bus nukreipta nustatytam rinkos nepakankamumui (verslo, įskaitant
smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
(toliau – MTEPI) veiklų bei socialinio verslo, finansavimo trūkumui) išspręsti ir užtikrins, kad FP prisidės
prie VP ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ES SF) tikslų įgyvendinimo. Vertinimas
struktūruojamas pagal Reglamento Nr. 1303/2013 37 straipsnio 2 punkte nurodytus reikalavimus.

Investicijų poreikių analizė

2

Investicijų poreikių analizė buvo atlikta remiantis pirminių ir antrinių šaltinių analize, įgyvendinus
interviu ir fokusuotų grupių diskusijų programas, išanalizavus 2018–2019 m. atliktų apklausų duomenis.
2.1 Išorinis verslo finansavimas
Lietuvoje finansines paslaugas teikiantys bankai siūlo ilgalaikes paskolas. SVV subjektams yra
gerokai sunkiau gauti apyvartinį išorinį verslo finansavimą. Atsižvelgiant į tai, pastebima kad alternatyvių
verslo finansuotojų rinka šiuo metu sparčiai auga. Alternatyvūs verslo finansuotojai yra lankstesni
vertindami kredito istoriją – dėmesys labiau atkreipiamas į verslo ateities perspektyvas nei į praeities
mokumą. Šiuo metu išorinis finansavimas SVV subjektams yra prieinamas paskolų, finansinės nuomos
(lizingo), faktoringo, rizikos kapitalo, mezanino, ir kapitalo per vertybinių popierių biržą formomis.
Valstybės finansuojamos priemonės, skirtos SVV, gali apimti finansinius produktus (priemones),
įskaitant:
paskolas, banko sąskaitos kreditus, kredito linijas, turtu įkeistas paskolas;
labai mažas paskolas (mikrokreditus);
finansinę nuomą (lizingą);
faktoringą;
FĮ garantijas ir akredityvus;
investicijas į akcinį kapitalą ir pusiau akcinį kapitalą, pvz., rizikos kapitalą (angl. venture capital),
mezaniną ir į įmonės plėtrą nukreiptą kapitalą (angl. growth/expansion capital);
pakeitimui (angl. replacement capital), gelbėjimui (apyvartumui) (angl. rescue/turnaround) ir
išpirkimui (angl. buyout) skirtą kapitalą;
subsidijas;1
sutelktinį finansavimą.

-

Šie finansiniai produktai skirti tenkinti SVV subjektų poreikius, susijusius su ekonominės veiklos
vystymu. SVV subjektų galimybė pasinaudoti FP dažnai priklauso nuo SVV subjekto dydžio ir jo vystymosi
stadijos. Detali informacija apie įgyvendinamas ir planuojamas įgyvendinti FP, finansuojamas iš ES SF
(įskaitant grįžusias (nacionalines) lėšas) pateikiama 6–9 prieduose.
1

Metodologija
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2.2 Finansavimo rinkos problemos
Atlikus SVV subjektų apklausos ir finansų tarpininkų (toliau – FT) atstovų pirminių ir pakartotinių
(2019 m. gegužės ir spalio mėn.) apklausų rezultatų bei pagal Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo
asociacijos (toliau – LT VCA) tyrimo rezultatų analizę buvo identifikuotos išorinio finansavimo rinkos
problemos ir trūkumai bei numatyti veiksmai, siekiant sumažinti nepakankamumo įtaką verslui (žr. lentelė
Nr. 1.)
Lentelė Nr. 1 Vertinimo metu identifikuotos išorinio finansavimo rinkos problemos ir trūkumai bei veiksmai,
skirti sumažinti jų poveikį verslui
Išorinio finansavimo rinkos problema/trūkumas
Veiksmai skirti sumažinti išorinio finansavimo
rinkos problemų/trūkumų poveikį verslui
Verslas nėra pakankamai susipažinęs su alternatyviais Išnaudoti rizikos kapitalo fondų (toliau – RKF)
finansavimo būdais, o finansų įstaigos (toliau – FĮ) ne teikiamas galimybes;
visada gali pasiūlyti SVV prieinamiausius bei Skatinti SVV subjektus pasinaudoti kapitalo
tinkamiausius finansavimo būdus.
pritraukimu leidžiant obligacijas (apie tokias galimybes
verslui trūksta informacijos ir žinių).
Finansavimą sudėtingiausia gauti:
Įgyvendinti tiesiogiai INVEGOS teikiamų paskolų FP,
- jaunoms įmonėms iki 5 metų, kurios dar neturi skirtą SVV subjektams ir didelėms įmonėms
pakankamos apyvartos ir kreditingumo istorijos;
- finansavimą MTEPI veikloms – su šiais iššūkiais
susiduria ir įmonės virš 5 metų;
- socialinio verslo įmonėms nepriklausomai nuo jų
amžiaus, jeigu jos neturi įrodymų apie būsimą
stabilią apyvartą.
Bazelio III2 reikalavimų įgyvendinimas apribos Didinti finansavimą individualių garantijų ir
komercinių bankų, ypač mažesniųjų, galimybes skolinti pasidalytos rizikos paskolų FP;
nepamatavus rizikos, skatins labiau orientuotis į mažiau Tęsti palūkanų kompensavimą;
rizikingus klientus, dėl to bus apribotos galimybės Tęsti portfelinių garantijų paskoloms, lizingui ir
skolintis.
faktoringui įgyvendinimą;
Didinti FT valdomų portfelius.
Papildomas išorinis finansavimas leistų žymiai sparčiau
įgyvendinti plėtros planus, taip didinant įmonės vertę ir
konkurencingumą bei kuriant papildomas darbo vietas.
Tai ypatingai pabrėžia į technologijas orientuotos
įmonės, kurios teigė, jog vystant projektus nepilnu
pajėgumu dažnai yra prarandamas konkurencinis ir
technologinis pranašumas prieš finansiškai stipresnius
konkurentus, o tai kelia grėsmę veiklos tęstinumui
ateityje.
Šiuo metu Lietuvos įmonės nesinaudoja obligacijų
rinka dėl silpnos investuotojų į šios rinkos įmones
bazės ir vis dar ankstyvojoje vystymosi stadijoje
esančios šalies rizikos kapitalo rinkos.

2

Supažindinti įmones su RKF veikla (į kokius projektus
RKF investuoja, kokiomis sąlygomis ir pan.);
Didinti kapitalo FP apimtį, siekiant užtikrinti, kad
didelės apimties investicijos būtų pasiekiamos
vėlesnėje veiklos stadijoje esančioms ir (ar) didelėms
įmonėms.

Įgyvendinti ko-investavimo FP į įmonių obligacijas
kartu su privačių valdytojų mezanino, obligacijų,
paskolų fondais ir (ar) kitais investuotojais; suteikti
individualias garantijas už įmonių išleistas obligacijas;
investuoti į (skolinti per) privačios skolos ir (ar) įmonių
obligacijų fondus.
Lygiagrečiai prisidėti prie įmonių edukacijos apie
obligacijų leidimą ir teikti metodinę pagalbą obligacijų
leidimo procese.

Komerciniai bankai, laikydamiesi Bazelio III reikalavimų, turės laikyti daugiau kapitalo, geriau vertinti grėsmes ir rizikas, laikyti
daugiau likvidaus turto. Privalomai Bazelio III nuostatos įsigalioja nuo 2019 m., bet dauguma užsienio kapitalo bankų ir filialų,
veikiančių Lietuvoje, pagrindines Bazelio III nuostatas pradėjo įgyvendinti jau nuo 2013 m. pradžios.
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Rinkoje
nėra
pakankamo
kiekio
veikiančių
akceleravimo paslaugas teikiančių RKF, o privačios
iniciatyvos juos steigiant nepakanka dėl pernelyg
rizikingo šios veiklos pobūdžio.
Rinkoje taip pat yra nepatenkintas rizikos kapitalo
poreikis mobilumo paslaugų ir produktų, intelektinių
transporto sistemų (toliau – ITS) ir inovatyvių
transporto technologijų srityje
Svarbu užtikrinti visų veiklos stadijų įmonių
prieinamumą prie rizikos kapitalo, o taip pat
stambesnių rinkos dalyvių ir investuotojų į rizikos
kapitalą pritraukimą
Atsižvelgiant į 2020 m. pradžioje susidariusią situaciją
rinkoje dėl COVID-19, kyla grėsmė, kad prasidėjus
ekonomikos recesijai, kai kurių ekonominės veiklos
sektorių rizikingumas gali labai išaugti, o FT gali patirti
iš anksto nenumatytus nuostolius.

Valstybės prisidėjimas steigiant rizikos kapitalo FP
„Akceleravimo fondas“. Būtina nuo 2022 m. II-III ketv.
įgyvendinti naują analogišką FP, kuri skatintų fondų
valdytojus praplėsti akceleravimo programas giliųjų
technologijų, gyvybės mokslų, sektoriuose.
FP
„Ko-investicinis
fondas
susisiekimui”
įgyvendinimas.
Užtikrinti Baltijos inovacijų fondo (toliau – BIF)
veiklos tęstinumą per BIF2.
Užtikrinti priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo
sandoriams“, palengvinančios įmonių atsiskaitymą su
prekybos partneriais, tęstinumą, įgyvendinant priemonę
„Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“.
Praplėsti esamos priemonės „Eksporto kredito
garantijos“ galimybes, minimizuojant potencialią riziką
dėl pirkėjų nemokumo. Tuo tikslu tikslinga padidinti
priemonei skirtų lėšų sumą.

Sudaryta Vertintojų.

2.3 Finansavimo poreikio skaičiavimas
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad finansavimo trūkumas SVV subjektams 2020–2024 m.
laikotarpiu sieks apytiksliai 614,45 mln. Eur ±5 proc. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją rinkoje dėl
COVID-19 pandemijos 2020 m. pradžioje, tikėtina, kad rinkos poreikis finansavimui dar padidės 70 proc. ir
sieks 1 044,57 mln. Eur±5 proc. 2019 m. viduryje atlikus papildomą FĮ apklausą, taip pat buvo nustatytas
finansavimo poreikis individualių garantijų priemonei, kuri padėtų išspręsti užstato trūkumo problemą, imant
paskolą iš FĮ ir (ar) sudarant lizingo sandorį, kai verslo subjektai neturi tinkamo ar pakankamo užstato.
Apskaičiuota, kad individualių garantijų priemonės įgyvendinimui 2020–2024 m. laikotarpiu susidaro
675 mln. Eur rinkos finansavimo trūkumas3.
Remiantis SVV subjektų apklausos rezultatais ir MTEPI veiklos finansavimo situacijos Lietuvoje
fokusuotos grupės diskusijomis, darytina išvada, kad MTEPI veiklų finansavimo trūksta. Remiantis SVV
subjektų apklausoje nurodytais poreikiais, per ateinančius 5 metus (2020–2024 m. laikotarpiu) finansavimo
poreikis MTEPI veikloms turėtų siekti apie 756 mln. Eur. Apie 30 proc. šio poreikio galėtų būti
finansuojama subsidijomis, likusi suma – 529 mln. Eur – FP. Siekiant skatinti MTEPI veiklą galėtų būti
taikomos subsidinės priemonės ir vėliau – FP tokiais principais: (1) idėjai suformuluoti ir suplanuoti jos
vystymo eigai – 1-4 TRL – subsidija; (2) INVEGOS teikiamos paskolos su lengvatinėmis palūkanomis.
SVV subjektų apklausos metu nustatyta socialinio verslo išorinio finansavimo poreikio proporcija ir
atsižvelgiant į 2019 metų socialinio verslo įmonių skaičių, apskaičiuota, kad 2020–2024 m. socialinio verslo
įmonės turės apytiksliai 11,6 mln. Eur dydžio poreikį socialiniam verslui finansuoti. Remiantis SVV
subjektų apklausos duomenimis, daugiau nei pusė socialinio verslo įmonių buvo kreipęsi į ES lėšas
administruojančias institucijas ir gavo prašomą finansavimą. Tad darant prielaidą, kad per ateinančius 5
metus (2020–2024 m.) subsidijų siekiančių socialinio verslo įmonių dalis proporcingai išliks tokia pati,
prieinama išvados, kad subsidijoms reikės skirti 7,2 mln. Eur sumą. Remiantis SVV subjektų apklausos
duomenimis, Lietuvos banko 2019 m. pradžioje atliktos verslo subjektų apklausos išvada, kad FĮ netenkina
apie 30 proc. paskolų paraiškų, ir 2019 m. spalio–lapkričio mėn. atliktos FĮ apklausos duomenimis, kad
socialinio verslo įmonių FĮ neišskiria bendroje statistikoje ir išskirtinių sąlygų tokiam verslui netaiko,
suskaičiuota, kad tikėtina, nepatenkintas socialinio verslo išorinio finansavimo poreikis, kurį reikėtų
padengti FP, gali siekti apie 800 000 Eur.
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FP pridėtinės vertės ir suderinamumo vertinimas

3

3.1 FP sukuriama pridėtinė vertė
Dėl sukuriamo grįžtamųjų lėšų efekto, kiekybiniu atžvilgiu FP ir su jomis susijusios priemonės yra
efektyvesnės nei subsidijos. Apyvartinės paskolos pasižymi gana mažu efektyvumu kuriant poveikį
apyvartai, darbuotojų skaičiui ar pelningumui, tačiau dėl grįžtamumo veiksnio yra laikomos efektyvios
ilguoju laikotarpiu (daugkartinis mažas poveikis). Kiekybinė FP sukuriamos pridėtinės vertės analizė
pateikta 4.3 dalyje.
BGI vertinime4 teigiama, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu įgyvendinant FP buvo
operatyviai sureaguota į besikeičiančią ekonominę situaciją5 ir besikeičiančius SVV subjektų poreikius. ES
lėšomis finansuotos paskolos, garantijos ir dalinis palūkanų kompensavimas (toliau – DPK) tinkamai
prisidėjo prie pasikeitusių įmonių poreikių tenkinimo pablogėjus ekonominei situacijai. Taip pat tai buvo
adekvataus pobūdžio reakcija į pasikeitusią bankų politiką. Paskolinių priemonių ir garantijų taikymas atitiko
gerąją pasaulinę praktiką, kuri nustatyta išnagrinėjus Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
praktiką.
Naujos mažos technologinės įmonės yra labai svarbios šalies ekonomikai, bet kredito įstaigos (toliau –
KĮ), nepriklausomai nuo ekonominio ciklo, jas finansuoja nenoriai arba visai nefinansuoja. Remiantis LT
VCA tyrimu, portfelio įmonių nuomone, rizikos kapitalo priemonės yra vienas (ar vienintelis) prieinamas
finansavimo šaltinis įmonės plėtrai ar kai kuriais atvejais įmonės steigimui ir idėjos įgyvendinimui. Įmonės
ankstyvojoje veiklos vystymosi stadijoje nusprendžia bendradarbiauti su RKF dėl šių priežasčių: kitų FP
trūkumas, priėjimas prie finansinių resursų net tuomet, kai neturima pakankamai pajamų ir nereikalaujama
įkeisti papildomo turto (nereikia garantijos), aktyvus dalyvavimas įmonės valdyme, konsultacijos verslo ir
vadybos klausimais, priėjimas prie vertingų verslo ryšių. Atlikus kokybinę pridėtinės vertės analizę buvo
nustatyta, kad RKF finansavimo atveju įmonių, pritraukusių investicijas, veiklos rodikliai gerėjo, o tai turi
tiesioginės teigiamos įtakos šalies makroekonominių rodiklių augimui. Poveikis šalies ekonomikai daromas
ne tik per rizikos kapitalo investicijas gavusias įmones, bet ir per kitas šalies įmones, kurių elgsena,
plėtojantis rizikos ir privataus kapitalo rinkoms, keičiasi. Rizikos kapitalo ir verslo angelų rinkos formavimas
turi teigiamą poveikį bendrai šalies verslo kultūrai, įmonių požiūriui, kad verslą galima vystyti ne tik
nuosavomis ar KĮ skolintomis lėšomis, bet ir pritraukiant privačius ar rizikos kapitalo investuotojus.6
Pavyzdžiui, 2019 m. gegužės 6 d. įsteigta FP „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ turi įvairialypę
kokybinę naudą: (1) ko-investicinis fondas sumažina arba išskaido privačių investuotojų patiriamą riziką
investuojant į fondo tematinę sritį atitinkančią konkrečią įmonę; (2) valstybei pasiūlius papildomą
finansavimą per artimiausius trejus metus galima būtų papildomai patenkinti 7,5 mln. Eur rizikos kapitalo
poreikį – šio poreikio patenkinimas materializuotųsi naujomis paslaugomis ir produktais, papildoma sukurta
pridėtine verte ir naujomis darbo vietomis; (3) susisiekimo sritis turi dideles perspektyvas, tiek dėl
investicijas gavusių mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) galimybių su naujais produktais ir paslaugomis
išeiti į regionines ar globalias rinkas, tiek dėl tokių produktų ir paslaugų teigiamo poveikio energijos ir laiko
taupymui, CO2 ir teršalų emisijų mažinimui ir pan. Todėl investicijos į analizuojamos srities startuolius
turėtų teigiamą naudą tiek visai ekonomikai, tiek gyvenimo kokybei (pvz., mažinant transporto spūsčių ir
taršos problemas).
Paskolų ir su paskolomis susijusių FP poveikis, gerinant priėjimą prie finansavimo šaltinių, pasireiškė
kelias aspektais: (1) į paskolų rinką buvo įlieta papildomų pinigų, kurie įmonėms buvo ypač sunkiai
prieinami ekonominio sunkmečio laikotarpiu; (2) garantijų ir portfelinių garantijų FP sudarė galimybes
pasiskolinti tiems SVV subjektams, kurie negautų finansavimo dėl užstato reikalavimų netenkinimo ar
finansavimą gautų mažesne nei reikalinga apimtimi; (3) mažesni skolinimosi kaštai dėl palankesnių
(vidutiniškai apie 1 procentiniu punktu) paskolų palūkanų normų ir taikomo DPK padidino prieinamumą prie
finansavimo.

4

BGI Consulting <
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/SVV_Galutine_ataskait
a.pdf>
5
2008-2019 m. ekonominė krizė
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BGI vertinime nustatyta, kad įmonės, pasinaudojusios FP „Mažų kreditų teikimas 2“ apyvartinėms
lėšoms finansuoti, apyvartos augimo tempus ekonominio sunkmečio laikotarpiu padidino 1 procentiniu
punktu. Įmonės, pasinaudojusios šia FP, siekiant įgyvendinti investicijas, parodė 16 proc. punktų teigiamą
poveikį apyvartai. Ženklų poveikio darbo vietų skaičiui ir užimtumui skirtumą tarp apyvartinių ir investicinių
paskolų parodė poveikio darbuotojų skaičiui vertinimas (atitinkamai +4 ir +21 proc. punktai). Panaši
poveikio apimtis tikėtina ir už investicines paskolas suteiktų garantijų atveju.
Garantijos labiau nei subsidijų priemonės prisideda prie šalies ekonomikos jaunų verslų finansavimo.
Remiantis INVEGOS duomenimis 2012–2016 m. vidutiniškai 35 proc. garantijų suteikta už 3 metų ar
trumpesnį veiklos laikotarpį veikiančių MVĮ paskolas (žr. 36 pav.) 7. Subsidijų priemonėse šių įmonių dalis
sudaro tik 3,7 proc. Garantijų poveikis siejamas su paskolos paskirtimi.8 Garantijų FP priskirtinas didžiausias
privačių lėšų pritraukimo efektyvumas. Efektyvumas poveikio požiūriu yra panašus kaip paskolų
(priklausomai nuo paskolos paskirties), o administraciniai kaštai maži. Administracinių kaštų įmonėms
požiūriu, efektyvesnės yra portfelinės garantijos.
3.2 FP suderinamumo vertinimas
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu Lietuvai ir kitoms ES šalims narėms prioritetinėse srityse
atsiveria galimybės pasinaudojant ne tik ES SF lėšomis, bet ir kitų ES ir tarptautinių programų galimybėmis
efektyviau ir didesne apimtimi įgyvendinti pokyčius konkrečiose srityse. Kuriant priemones, finansuojamas
iš ES SF lėšų, svarbu įvertinti, ar jos nefinansuoja tokių pat (ar labai panašių) veiklų ir nėra skirtos tai pačiai
tikslinei grupei, t. y. tiems patiems pareiškėjams (galutiniams naudos gavėjams (toliau – GNG)). Visos
priemonės, skirtos verslui, bendrai turi prisidėti prie geresnio tikslų pasiekimo, paskatinti ūkio vystymąsi tam
tikrose srityse, duoti sinergijos efektą. Tačiau tai neturi užkirsti kelio verslui gauti finansavimą savo veiklai
iš kelių lėšų šaltinių, įskaitant ir subsidijų bei FP derinimą tarpusavyje.
3.2.1 Verslui skirtų FP suderinamumas su kitomis FP
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu verslui skirtos priemonės yra finansuojamos per
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – EIM), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
SADM), Susisiekimo ministerijos (toliau – SUM) ir Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM)
administruojamas priemones. SADM ir EIM 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu verslo plėtrai skirtos
priemonės nekonkuruoja tarpusavyje ir viena kitos nedubliuoja. SADM administruojamos verslumui didinti
skirtos priemonės lėšomis teikiamos paskolos naujai įregistruotiems SVV subjektams. Jeigu SVV subjektas
neatitinka bent vieno iš šių kriterijų, paramos verslui jis turi galimybę kreiptis pagal EIM SVV plėtrai skirtas
priemones (tokia takoskyra buvo numatyta EIM ir SADM susitikimų metu). Analogišku principu takoskyra
bus taikoma įgyvendinant Garantijų fondo FP (toliau – GIF III).
ŽŪM, planuodama Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) lėšomis
finansuojamas priemones 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, svarstė galimybę plėsti paramą
gaunančių ūkio subjektų ratą ir finansuoti kaimo vietovėse veiklą vykdančius SVV subjektus,
nepriklausomai nuo jų veiklos. Be subsidijų, buvo ketinama tokias įmones remti ir FP. Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 m. programoje nurodyta, kad reikia tęsti „Paskolų fondo“ FP įgyvendinimą, tačiau iki
2017 m. pabaigos sprendimai dėl šios FP įgyvendinimo nebuvo priimti. Jeigu ŽŪM nuspręstų įgyvendinti
„Paskolų fondo“ FP, reikėtų įvertinti, kokiomis sąlygomis būtų teikiamos lengvatinės paskolos, kad būtų
galima nustatyti galimą verslo finansavimo FP konkuravimą. Reikia atkreipti dėmesį, jog, ŽŪM išplėtus į
EŽŪFKP lėšas galinčių pretenduoti ūkio subjektų ratą ir ėmus taikyti FP, tokia priemonė konkuruotų su
SADM įgyvendinama verslumo skatinimo priemone, kuri taip pat skirta SVV, bei su kai kuriomis EIM
administruojamomis SVV skirtomis FP priemonėmis. ESTEP analizėje rekomenduojama atskirti FP pagal
veiklas ir nustatyti, kad EŽŪFKP lėšomis būtų remiamos tos ūkio subjektų veiklos, kurios susijusios su
žemės ūkio produktų (taip pat miško, žuvininkystės ir akvakultūrų) auginimu, (pagrindine) gamyba, pirminiu
perdirbimu, prekyba, o SVV subjektų veikla, nesusijusi su minėtomis sritimis, būtų remiama SADM ir EIM
įgyvendinamų FP lėšomis.
Įgyvendinamos kapitalo FP pasižymi aukštu suderinamumu su kitomis egzistuojančiomis ar
planuojamomis rizikos kapitalo priemonėmis. Pavyzdžiui, FP „Ko-investicinis fondas susisiekimui ko7
8
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investuoja į pasirinktas įmones, kuriančias inovatyvias transporto paslaugas ir produktus, ir tokiu būdu
padeda surinkti konkrečiai tematinę sritį atitinkančiai įmonei reikalingą finansavimą. FP „Akceleravimo
fondas“ padeda perspektyvių idėjų autoriams spręsti komandos formavimo, finansavimo, verslo
administravimo, finansų, juridinius, žmogiškųjų išteklių, techninius ir kitus klausimus. FP „Akceleravimo
fondo“ valdymo komandų tiesioginis dalyvavimas vystant startuolį pasižymi daug efektyvesniu pagalbos
startuoliams modeliu. Atsižvelgiant į tai, ši FP nekonkuruoja su jau įgyvendinamomis verslui skirtomis
priemonėmis.
3.2.2 Verslui skirtų FP suderinamumas su kitų ES programų, kitų šalių ar nacionalinėmis
priemonėmis
Atliekant FP suderinamumo analizę buvo išskirtos 6 programos, susijusios su šio Vertinimo veiklomis.
Lentelė Nr. 2 Verslui skirtų FP suderinamumo su kitomis programomis analizė
Programos pavadinimas
Suderinamumo vertinimas
Pagal abi programas gyvendinamoms FP nėra laikomos valstybės pagalba;
Pagal abi programas finansuojamos FP gali būti derinamos su FP,
įgyvendinamomis iš nacionalinių ar regioninių bei kitų institucijų (pvz.,
Europos investicinio banko (toliau – EIB) programų;
Horizontas 2020
Tiesioginių garantijų priemonių pagal abi programas tinkami FT yra viešosios ir
privačios kredito ar finansų įstaigos arba paskolų (skolos) fondai, garantijų
dydžiai – iki 50 proc., o dengiamas nuostolis – nesumokėta pagrindinio
sandorio dalis ir (ar) palūkanos;
Tinkami sandoriai yra naujas skolinis finansavimas, kuris apima paskolas ir
lizingą (COSME atveju dar ir subordinuotas bei konvertuojamas paskolas ir
bankines garantijas, o Horizontas 2020 atveju – obligacijas), o taip pat leidžiami
atsinaujinantys sandoriai, pvz., kredito linijos;
Iš programos Horizontas 2020 finansuojamos neapribotos portfelinės garantijos,
COSME
o COSME programos atveju – pirmo nuostolio apribotos portfelinės garantijos,
t. y. garantijų išmokų suma yra ribojama viršutinės ribos norma, kuri negali
viršyti 20 proc. Todėl kapitalo poreikio mažinimo prasme Horizontas 2020 FP
turėtų būti FT patrauklesnė.
EaSI garantijų FP yra skirta teikti garantijoms už mikrokreditus
pradedantiesiems verslininkams ir socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms,
siekiantiems plėtoti ar pradėti verslą, ir garantijoms už paskolas socialinėms
įmonėms. Pagal šią FP teikiamos garantijos už mikrokreditus iki 25 tūkst. Eur ir
garantijos socialinių įmonių investicijoms iki 500 tūkst. Eur. Ši FP tiesiogiai
susijusi su verslo finansavimu, konkuruoja su esamomis ir planuojamomis
ES užimtumo ir socialinių
nacionalinio lygmens verslo finansavimo FP
inovacijų programa (toliau –
EaSI „Pajėgumų vystymo“ FP skirta FT, veikiantiems mikrofinansavimo ir
EaSI),
socialinio verslumo srityje, vystyti jų institucinius pajėgumus. Finansavimas
pagal šią FP teikiamas investuojant į FT kapitalą arba, išskirtinais atvejais,
suteikiant jiems paskolas. Pagal šią EaSI FP SVV tiesiogiai nefinansuojamas,
bet sudaromos sąlygos padidinti mikrofinansavimo paskolų pasiūlą, didinant
pasirinktų mikrokreditų tiekėjų (privačių ir valstybinių bankų, nebankinių
institucijų) pajėgumus.
Dėl laiko faktoriaus programos intervencijos nebepersidengė su EIM
EEE ir Norvegijos finansinių
planuojamomis priemonėmis, nes dauguma EIM verslui skirtų 2014–2020 m.
mechanizmų parama (toliau –
programavimo laikotarpio priemonių buvo pradėtos įgyvendinti tik 2015 m.
EEE parama)
pabaigoje.
Visos paramos sutartys pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programą jau pasirašytos, skirtos lėšos turi būti panaudotos iki 2017 m. vidurio,
Šveicarijos parama
tolimesnės bendradarbiavimo galimybės kol kas nėra nurodomos.9 Nustatyta,
kad ši programa nekonkuruoja su įgyvendinamomis FP.
9

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo vertinimas, 2017
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/L%C5%A0BP%20%C4%AFgyvendinimo%20vertinimo%20ataskaita_galutine.p
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Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programa bei Latvijos ir
Lietuvos bendradarbiavimo per
sieną programa

2014–2020 m. programavimo laikotarpio bendradarbiavimo per sieną
programoje yra numatyta parama ne tik valdžios institucijoms bei
nevyriausybinėms organizacijoms, bet ir įmonių inkubatorių plėtrai, taip pat
numatyta investicinė parama savisamdai, labai mažoms įmonėms ir įmonių
steigimui finansuoti. Kadangi EIM ir SADM įgyvendinamos FP yra taip pat
skirtos SVV, priemonės gali konkuruoti su bendradarbiavimo per sieną
programų intervencijomis.

Sudaryta Vertintojų.

4

Papildomų viešųjų ir privačiųjų lėšų apskaičiavimas

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu privačios lėšos gali būti pritrauktos fondų fondo lygmeniu
arba atskiros FP, kai nesteigiamas fondų fondas lygmeniu (pvz., grįžusios (nacionalinės valstybės biudžeto)
lėšos), FT lygmeniu (kredito įstaigų nuosavos lėšos, privačių investuotojų lėšos) ir GNG (jų nuosavos lėšos
įgyvendinant projektą).
4.1 Planuojamos pritraukti viešosios ir privačiosios lėšos
Apklaustų 4 FĮ skaičiavimais, jos FT lygmeniu galėtų pritraukti apytiksliai 117 mln. Eur per metus,
jeigu būtų įgyvendinamos priemonės, nurodytos 1 priede10. Atsižvelgiant į tai, kad pagal turimą patirtį, FĮ
prognozės dažniausiai būna optimistinės ir į tai, kad apklausoje dalyvavo visos pagrindinės FĮ,
įgyvendinančios FP iš ES SF lėšų, galima teigti, kad ateityje FĮ pagal skolines priemones galės bendrai
pritraukti apytiksliai iki ~52 proc. privačių lėšų FP lygyje.
Atsižvelgiant į RKF nustatytus arba planuojamus privačių lėšų pritraukimo reikalavimus ir FP skirtas
arba numatytas skirti ES SF lėšas, galima teigti, kad į RKF planuojama pritraukti nuo 40,16 mln. Eur iki
50,32 mln. Eur per visą FP įgyvendinimo laikotarpį (žr. 2 priede). Taip pat planuojama, kad BIF2 padės
pritraukti mažiausiai 160 mln. Eur kitų investuotojų lėšų, kurių dalis bus investuota ir į Lietuvos įmones.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu FP reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta, kad į
kontroliuojantįjį fondą grįžusios lėšos ir uždirbtos pajamos turi būti naudojamos tiems patiems tikslams 11,
todėl, atsižvelgiant į planuojamus grįžtančių lėšų srautus, kai kurios FP, priklausomai nuo to, kurias FP būtų
patogiau įgyvendinti tik pagal nacionalinius teisės aktus, yra finansuojamos iš šių lėšų. 3 priede galima
matyti grįžtančių lėšų srautus kasmet. Lėšų suma nurodoma apytiksliai metų pabaigai.
4.2 Skatinamosios priemonės
Remiantis atliktų apklausų, fokusuotų grupės diskusijų duomenimis ir antrinių šaltinių analize buvo
nustatyta, kad privačių lėšų pritraukimas galėtų būti skatinamas kaip nurodyta lentelėje apačioje.
Lentelė Nr. 3 Didesnio papildomų privačiųjų lėšų pritraukimo būdai
Būdas pritraukti didesnę papildomų privačiųjų
Paaiškinimas
lėšų dalį
Paskolų, garantijų FP
Mažesnė FT prisiimama rizika
Paskolų atveju (didesnis rizikos pasidalijimas).
Didesnis paskolų portfelis padidintų FP patrauklumą
Didesnis FP portfelis
dėl
didesnio,
proporcingai
apskaičiuojamo
administravimo mokesčio.
RKF
Paskatos ir motyvacinės priemonės yra būtinos, norint
Papildomos
paskatos
privačių
investuotojų pritraukti daugiau privačių investuotojų. Pasirinkta
pritraukimui
paskatos forma lemtų investicijų dydį, o paskata turėtų
leisti tikėtis aukštesnės grąžos.
Valstybės dalyvavimas šiose priemonėse apima tokius
Aktyvus valstybės dalyvavimas RKF įgyvendinime
privalumus, kaip skaidrumo ir saugumo užtikrinimas,
10

FT
apklausų
metu
buvo
nurodomos
preliminarios
priemonės,
kurios
galėtų
būti
įgyvendinamos
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu
11
2013 m. rugpjūčio 28 d. LRV nutarimas Nr. 791 „Dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
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Į RKF veiklą pritraukti tarptautines organizacijas
(pvz.: Europos investicinis fondas (toliau – EIF),
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas)12

Taikyti optimalias pelno padalijimo taisykles

suteikia
daugiau
pasitikėjimo
privatiems
investuotojams, kadangi yra taikoma fondų valdytojų
detali atranka (kruopštus patikrinimas), todėl privatūs
investuotojai labiau pasitiki atrinkta valdytojų
komanda.
Užtikrintas
investicinės
veiklos
skaidrumas,
užtikrinta, kad bus išvengta politinių interesų
derinimo investiciniame kontekste.
Įgyvendinant akceleravimo FP pelnas iš investicijų
turėtų būti dalijamas kiekvienos konkrečios
investicijos atveju, o ne fondo lygiu;
Investuojant į ankstyvosios veiklos vystymosi stadijos
MVĮ, investuotojų (tik valstybės) gaunama pelno dalis
galėtų būti mažesnė – apytiksliai 4-6 proc.

Sudaryta Vertintojų.

4.3 Numatomo FP sverto apskaičiavimas
Remiantis Metodologija, finansinis svertas skaičiuojamas kaip santykis tarp visų projektui pritrauktų
lėšų ir ES lėšų. Finansinis svertas ESTEP analizėje prilyginamas kiekybinei pridėtinei vertei, kadangi ir
privačios, ir ES lėšos sutelkiamos iki projektų lygmens.
4.3.1 Finansinis svertas rizikos kapitalo FP atveju
Jeigu rizikos kapitalo FP, skirtos finansuoti įmones prieš jų pirmą komercinį pardavimą bet kurioje
rinkoje įgyvendinamos pagal bendrosios išimties reglamentą – ES lėšų dalis investicijose privalo sudaryti ne
daugiau 90 proc. Tokiu atveju šių FP finansinis svertas tiesioginių lėšų pritraukimo etape ir kiekybinė
pridėtinė vertė sudarytų 1,1 (1 (projekto vertė)/90 proc. ES lėšos), o pridėtinė kiekybinė vertė yra didesnė ir
toks efektas atsiranda dėl iš investicijų grįžusių lėšų.
Jeigu rizikos kapitalo FP, skirtos investuoti į įmones, kurios veiklą bet kurioje rinkoje vykdė mažiau
nei 7 metus nuo savo pirmo komercinio pardavimo, įgyvendinamos pagal bendrosios išimties reglamentą –
privačių lėšų dalis tokiose FP turi būti mažiausiai 40 proc. arba 60 proc., jeigu bus investuojama į įmones,
kurioms reikia pradinės rizikos finansų investicijos, kuri, remiantis verslo planu, parengtu siekiant patekti į
naują produkto ar geografinę rinką, yra didesnė nei 50 proc. jų vidutinės metinės apyvartos per ankstesnius
5 metus bei paskesnių investicijų atvejais, finansinis svertas tiesioginių lėšų pritraukimo etape sudarytų
mažiausiai 1,7 (1 (projekto vertė)/60 proc. ES lėšos), o pridėtinė kiekybinė vertė yra didesnė ir toks efektas
atsiranda dėl iš investicijų grįžusių lėšų.
Remiantis viršuje pateiktais bendrosios išimties reglamente nustatytais RKF FP įgyvendinimo
principais buvo apskaičiuotas numatomas siūlomų FP sverto efektas:
1) FP „Akceleravimo fondas“ atveju, steigiant RKF, vadovaujantis bendrosios išimties reglamento
22 straipsnio nuostatomis, privačių lėšų pritraukimas nėra būtinas. Tačiau, tuo atveju, jei RKF
būtų steigiamas numatant pritraukti tam tikrą privačių lėšų procentą (ne mažiau kaip 5 proc.),
tuomet šios FP finansinis svertas tiesioginių lėšų pritraukimo etape ir kiekybinė pridėtinė vertė
galėtų sudaryti 1,05 (1 (projekto vertė)/95 proc. ES lėšos).
2) FP „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ atveju, vadovaujantis bendrosios išimties reglamentu,
ES lėšų dalis investicijose privalės sudaryti ne daugiau 90 proc. Tokiu atveju šių FP finansinis
svertas tiesioginių lėšų pritraukimo etape ir kiekybinė pridėtinė vertė sudarytų 1,1 (1 (projekto
vertė)/90 proc. ES lėšos), o pridėtinė kiekybinė vertė yra didesnė ir toks efektas atsiranda dėl iš
investicijų grįžusių lėšų.
3) BIF2 atveju planuojama, kad finansinis svertas sudarytų mažiausiai 4,1 (1 (projekto vertė)/24,3
proc. valstybės lėšos).

12

LT VCA tyrimas
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4.3.2 Finansinis svertas paskolų FP atveju
Remiantis pirmine (2013 m.) ir pakartotine (2017 m.) bankų atstovų apklausa, daroma prielaida, kad
galimos projekto finansavimo struktūros paskolų FP atveju yra tokios: 25 proc. nuosavų lėšų ir 75 proc. ES
lėšomis remiama atsinaujinanti paskola arba 55 proc. nuosavų lėšų ir 45 proc. ES lėšomis remiama paskola.
Daroma prielaida, kad vidutinė ES lėšų dalis paskoloje sudaro 60 proc. ir paskola grąžinama lygiomis
dalimis. Investicinių paskolų atveju – paskolos laikotarpis yra 7 metai, metinės palūkanos – 2,35 proc.13
Apyvartinių paskolų atveju – paskolos laikotarpis – 2 metai, metinės palūkanos – 2,85 proc. (remiamasi
rinkos praktika, kad apyvartinėms paskoloms paprastai taikomos 0,5 proc. punkto aukštesnės palūkanos).
Abiem atvejais vertinamas 1 mln. Eur projektas ir daroma prielaida, kad visa investicijų suma yra tinkamos
išlaidos. Tokiu atveju šios priemonės (investicinių paskolų dalies) finansinis svertas sudarytų 1,7 (1
mln. Eur/600 tūkst. Eur). Kadangi paskola būtų grąžinama ir iš grąžintos metinės dalies būtų galima išduoti
vis naujas paskolas, finansinė kiekybinė FP vertė skaičiuojama perpetuiteto pagrindu. Perpetuitetas arba
būsimas pinigų srautas tolimesnėms investicijoms dabartine verte sudaro 3,65 mln. Eur. Tai yra 6,1 karto
daugiau nei ES lėšų dalis paskoloje, tokiu atveju pridėtinė kiekybinė vertė sudaro
10,4 (finansinis svertas*multiplikatorius = 1,7x6,1). Apyvartinių paskolų atveju, finansinis svertas išlieka
toks pats – 1,7, o pridėtinė kiekybinė vertė dėl trumpesnio paskolos termino išauga iki 29,8.
4.3.3 Finansinis svertas garantijų FP atveju
Individualių garantijų atveju vertinama, kad 2007–2013 m. laikotarpiu FP GF pasiektas finansinis
svertas buvo 5,5 karto, t. y. priemonei buvo skirta 37,36 mln. Eur, o garantuotų paskolų, kurios buvo
finansuotos ne iš ES lėšų, suma 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 205,4 mln. Eur14 (205,4 / 37,36). FP GIF II
pasiektas finansinis svertas 2019 II ketv. yra 7,1 karto (garantuotų paskolų, kurios finansuotos ne iš ES lėšų
suma buvo 169,7 mln. Eur, o priemonei skirta suma 23,8 mln. Eur), 2019 m. pabaigai FP GIF II pasiektas
8,1 karto finansinis svertas (garantuotų paskolų, kurios finansuotos ne iš ES lėšų suma buvo 192,1 mln. Eur,
o priemonei skirta suma 23,8 mln. Eur). Teikiant garantijas pasiekiamas didžiausias finansinis svertas, tačiau
siekiant valdyti rizikas, multiplikatorius yra apribojamas. Tuo pat metu, siekiant užtikrinti rinkai reikalingų
priemonių tęstinumą, kuriamos naujos analogiškos priemonės. Pažymėtina, kad 2007–2013 m. garantijų ir
ES lėšomis remiamų paskolų derinimas buvo galimas, tačiau pagal 2014–2020 m. laikotarpio
reglamentavimą tokia galimybė nenumatyta.
Portfelinių paskolų, lizingo ir faktoringo garantijų atveju, kai garantijos intensyvumas – iki 80 proc.,
viršutinės ribos norma (angl. cap rate) nuo 20 iki 30 proc., INVEGOS vertinimu, finansinis svertas galimai
sudarytų 4,17– 6,25.
3.3.4 Finansinis svertas obligacijų FP atveju
Obligacijų FP atveju planuojama, kad finansinis svertas sudarytų 2 (1 (projekto vertė)/50 proc.
valstybės lėšos).

5

Ankstesnių ir dabartinių priemonių palyginimas

BGI vertinime15 išskiriama, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu FP įgyvendinimą apsunkino
tai, kad Europos Komisijos (toliau – EK) reglamentavimas FP srityje buvo nepakankamai konkretus ir
pavėluotas. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu EK taip pat neužtikrino tinkamo ir savalaikio FP
reglamentavimo, t. y. EK vėlavo priimti FP įgyvendinimą detalizuojančias gaires, o tai turėjo tiesioginės
įtakos FP įsteigimo greičiui.
5.1 Išmoktos pamokos
Apačioje pateikti 2014–2020 m. programavimo laikotarpio reglamentavimo trūkumai, kurie iš dalies
turėjo įtakos FP įgyvendinimui.
Lentelė Nr. 4 2014–2020 m. programavimo laikotarpio reglamentavimo trūkumai
1) EK nustatė reikalavimą prieš pradedant įgyvendinti FP atlikti rinkos trūkumų analizę, nustatyti viešųjų
13

Vidutinės palūkanos (2017 m.) ne finansinėms bendrovėms <https://www.lb.lt/lt/nauji-paskolu-susitarimai-ir-ju-palukanu-normos>
INVEGA <http://www.invega.lt/site/files/failai/Garantij_fondas/GIF_lsos_iki_2014_03_31.pdf>
15
BGI Consulting <
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/SVV_Galutine_ataskait
a.pdf>
14
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investicijų poreikį ir FP tipus. Vertinimo parengimas (atnaujinimas), atliekamas pagal nustatytus
metodologinius reikalavimus, yra nelankstus, imlus laikui procesas ir jį patvirtinus gali nebeatspindėti
realios rinkos situacijos bei besikeičiančių poreikių.
2) 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu Reglamente Nr. 1303/2013 nustatyti fondų fondo ar FP
valdytojui ES SF lėšų išmokėjimų dydžiai yra per daug griežti ir sunkiai įvykdomi, kai FP yra sėkmingai
įgyvendinama. Pvz., išlaidų tinkamumo patikrinimas gali užtrukti, o SVV subjektams noriai skolinantis
lėšas, FP valdytojas gali pritrūkti lėšų FP įgyvendinimui.
3) 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu reikalavimai, susiję su FP derinimu su kitomis intervencijomis ne
viename pakete, yra per daug ribojantys. Vienas pagrindinių FP priemonių privalumų – tęstinumas, nes
paskolintos ar investuotos lėšos sugrįžta ir yra naudojamos kitiems projektams finansuoti. Tai, kad
paskolos, garantijos ir kapitalo investicijos privalo būti grąžinamos, taip pat turi poveikį GNG elgsenai, ir
galiausiai pagerina viešųjų lėšų panaudojimą bei sumažina tikimybę, kad GNG taps priklausomi nuo
viešojo finansavimo. Todėl FP derinimas su kitomis intervencijų formų suteikia daugiau naudos lyginant
su subsidijomis ir turėtų būti supaprastintas.
4) FP įgyvendinimo procesą apsunkina FT atranka taikant LR viešųjų pirkimų įstatymą 16 (toliau – VPĮ), kai šį
įstatymą reikia taikyti. FT paslaugoms įsigyti taikomos viešojo paslaugų pirkimo procedūros yra per daug
ribojančios ir nelanksčios. Atrenkant RKF valdytojus yra remiamasi VPĮ išimtimi pagal kurią RKF
valdytojai nėra atrenkami vadovaujantis VPĮ, t. y. atrenkami viešo ir skaidraus proceso būdu. VPĮ išimties
taikymas atrenkant RKF valdytojus sudaro sąlygas greitai reaguoti į besikeičiančią rinkos situaciją ir
pakeisti FP sąlygas.
Sudaryta Vertintojų, remiantis BGI vertinimu ir Verslo finansavimo 2014-2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis išankstiniu vertinimui (ankstesnės versijos)

Taip pat, apačioje aprašomos 2007–2013 m programavimo laikotarpiu išmoktos pamokos.
Lentelė Nr. 5 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu išmoktos pamokos
1) 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu pradėtos įgyvendinti VSF priemonės planavimas prasidėjo
2009 m., kai ekonomikos ir finansų krizė dar tik buvo prasidėjusi, todėl, rengiant FT pirkimo dokumentus
nebuvo tinkamai sureaguota į susidariusią situaciją ir kai kurios priemonės sąlygos buvo nepalankios tiek
FT, tiek GNG. Pagal priemonę FT prisiėmė 100 proc. atsakomybę už pagal šią priemonę suteiktas itin
rizikingas paskolas. ESTEP analizėje teigiama, kad SADM kuriant FP atliktos galimų FT apklausos
duomenimis, bankai nebuvo suinteresuoti dalyvauti šios FP įgyvendinime dėl per didelio paskolų
rizikingumo, per mažo paskolų dydžio ar kitų priežasčių, todėl viešajame pirkime dalyvavo tik 1 FT – 57
kredito unijų konsorciumas, atstovaujamas Lietuvos centrinės kredito unijos. Kuriant panašią FP ateityje,
reiktų atsižvelgti į pagal tokią FP išduodamų paskolų rizikingumą ir įgyvendinti tik rizikos pasidalijimo FP,
taip pat, būtina nusimatyti papildomas priemones, kurios padėtų pradedantiems verslininkams „įsibėgėti“ ir
įsitvirtinti konkurencinėje aplinkoje. Siūloma FP, skirtą pradedantiems verslą asmenims, ir ateityje derinti
su mokymo bei konsultavimo paslaugų teikimu.
2) Gerosios praktikos pavyzdys – visuotinių dotacijų priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ (darbo
užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas VSF paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jiems įsitvirtinti
rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje) ir DPK (DPK VSF paskolas gavusiems SVV subjektams
derintinas su FP).
3) 2007–2013 m. programavimo laikotarpio FP portfelis vertinamas kaip tinkamas. 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu ne mažesnėmis lėšų apimtimis nei 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu
turėtų būti vystoma rizikos kapitalo ir verslo angelų rinka, nes šis kapitalas tampa vis svarbesniu siekiant
ekonomikos augimo per inovatyvias ir potencialiai aukšta grąža pasižyminčias įmones, kurios gali tapti
atskirų rinkų segmentų lyderiais globaliu mastu.
4) Pasidalytos rizikos paskolų priemonės (toliau – FRSP) sąlygos nebėra aktualios dabartinėmis rinkos
sąlygomis (FRSP priemonė buvo pradėta įgyvendinti 2009 m., kai buvo didelis lėšų poreikis). FRSP
paskolos teikiamos rinkos palūkanomis, kas buvo viena iš lėto priemonės lėšų įsisavinimo priežasčių.
Todėl, ateityje įgyvendinant tokią priemonę, kuri yra svarbi FT (pagal FT apklausos rezultatus) dėl rizikos
pasidalijimo efekto, reikėtų taikyti žemesnes nei rinkos palūkanų normas.
5) Sugrįžimas į ekonominio augimo ciklą skatina peržiūrėti viešojo sektoriaus prisiimamą riziką, kuri
normaliomis sąlygomis prisiimama FT. Teisingas rizikos pasiskirstymas tarp FT ir verslą skatinančio
16
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viešojo sektoriaus yra vienas iš svarbiausių uždavinių.
Sudaryta Vertintojų., remiantis BGI vertinimu ir Verslo finansavimo 2014-2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis išankstiniu vertinimui (ankstesnės versijos)

5.2 Užsienio šalių patirtis, įgyvendinant FP
Iš viso projektų metu buvo nagrinėtos 14 šalių įgyvendinamos FP. Daugumoje jų įgyvendinamos labai
panašios (tipinės) lengvatinių ir pasidalintos rizikos paskolų, individualių ir portfelinių garantijų bei rizikos
kapitalo FP. Apačioje yra išskirti analizuotų šalių gerosios praktikos pavyzdžiai:
-

-

-

-

Ispanijoje ir Danijoje įgyvendinamos FP yra daugiafunkcinės, t. y. viename kontroliuojančiajame
fonde yra visų rūšių FP – nuo labai mažų paskolų iki rizikos kapitalo priemonių, kuriomis gali
pasinaudoti pagal poreikį ir finansavimo tipą visi šalyje (regione) veikiantys SVV, atitinkantys FP
reikalavimus;
Jungtinėje Karalystėje „England/North West“ agentūra yra įsteigusi kontroliuojantįjį fondą, kuris
skirtas rizikos kapitalo FP. Į šį kontroliuojantįjį fondą buvo nuspręsta pritraukti privačias lėšas iš EIB
kontroliuojančiojo fondo. Šiuo atveju grįžtančios lėšos pirmiausia naudojamos paskolos EIB
grąžinimui. Lietuvos atveju taip pat būtų galima svarstyti tokią pačią galimybę pritraukti privačias
lėšas (pvz., iš EIF, Šiaurės šalių banko (angl. Nordic Investment bank) ar pan. tarptautinių finansų
įstaigų) ir taip pagreitinti RKF įsisteigimo procesą, kadangi jiems nereikėtų iš viso papildomai
pritraukti arba reikėtų pritraukti mažiau privačių lėšų;
EIF administruojamo Bulgarijos JEREMIE kontroliuojančiojo fondo priemonę „Entrepreneurship
Acceleration and Seed Financing Instrument“, pagal kurią, įgyvendinant rizikos kapitalo FP, kartu
įgyvendinama ir akceleravimo veikla. Akceleravimui skirtos investicijos skiriamos MVĮ
moksliniams tyrimams, pradiniam produkto koncepcijos plėtojimui;
Graikijoje paraleliai su paskolų FP įgyvendinami mokymai paskolų gavėjams.
Atlikus detalią verslo akceleravimo ir kitų verslui skirtų FP analizę buvo nustatyta, kad:

-

kaimyninės šalys plėtoja savo rizikos kapitalo ekosistemas, ne tik investuodamos į startuolius, bet ir
teikdamos akceleravimo paslaugas. Tiek Latvijoje, tiek Estijoje valstybė prisideda prie startuolių
akceleravimo ir paskesnio investavimo, kadangi privačios lėšos nepadengia rinkos poreikio.
Įvertinus, kad Lietuva taip pat neturėtų atsilikti šioje srityje ir stiprinti savo rizikos kapitalo
ekosistemą, padengiant rinkos trūkumą, kur privatūs investuotojai nedalyvauja arba dalyvauja
nepakankamu mastu – sukurta FP „Akceleravimo fondas“.
tiesioginės paskolos yra efektyvi priemonė MTEPI ir SVV veiklos plėtojimui.

6

Investavimo strategija

-

Remiantis Vertinimo 1-4 dalyse pateikta informacija, pateikiamas planuojamų FP, skirtų nustatytam
rinkos nepakankamumui (investicijų trūkumui) išspręsti ir prisidedančių prie VP ir ES SF tikslų pasiekimo,
aprašymai.
Atsižvelgiant į SVV subjektų dažniausiai įvardytus išorinio finansavimo iššūkius, tokius kaip:
nepakankama nuosavų lėšų suma, siekiant įgyvendinti investicinį projektą, nepakankama turimų apyvartinių
lėšų suma, siekiant sėkmingai plėstis, nepakankamas pradinis kapitalas ir kt., buvo nustatyta, kad išorinio
finansavimo rinkos nepakankamumams (trūkumams) gali būti sumažinamas įgyvendinant tam tikras FP:
1) paskolų FP yra skirtos padengti išorinio verslo finansavimo trūkumą;
2) garantijų FP yra skirtos spręsti nepakankamo turimo užstato problemą;
3) rizikos kapitalo FP skirta sumažinti finansavimo trūkumą toms įmonėms, kurių veiklos istorija yra
per trumpa ir veiklos pobūdis ir (ar) sektorius yra per daug rizikingi;
4) verslo akceleravimo priemonė padėtų dar tik planuojamam kurti ar augančiam verslui atrasti
tinkamą verslo pradžios (plėtojimo) būdą, pritraukti tam reikalingas investicijas.
6.1 Rinkos trūkumo padengimas
2019 m. pabaigoje atlikus pakartotinę SVV subjektų, FT ir investuotojų apklausą, buvo nustatyta, kad
siekiant palengvinti SVV prieigą prie išorinio finansavimo, tikslinga ne tik tęsti esamų FP įgyvendinimą, bet
ir kurti naujas FP (žr. 4 priedą). Buvo nustatyta, kad šiuo metu veikiančioms FP 2019-12-31 dienai
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nepadengtas rinkos trukumas siekė 319,74 mln. Eur. Rekomenduojamoms įgyvendinti FP planuojama
didesniąją finansavimo pritraukti iš privačių šaltinių. Skaičiuojama, kad naujų priemonių padengiamas rinkos
trūkumas sieks 373,63 mln. Eur.
Didžioji dalis garantijų pradedantiems verslą17 suteikiama už iš ES SF lėšų išduodamas paskolas, todėl
šios FP lėšos neįskaičiuojamos į išorinio verslo finansavimo trūkumo padengimą (žr. 5 priedą). Vertinimo
metu buvo nustatyta, kad individualių garantijų (toliau – GIF III) ir eksporto kredito garantijų (toliau – EKG)
planuojamas rinkos trūkumo padengimas sieks apytiksliai 1/3 rinkos trūkumo.
6.2 FP įgyvendinimo struktūra
Siekiant įvertinti, kuris FP valdymo ir įgyvendinimo būdas yra patogiausias ir naudingiausias šaliai
narei, lentelėje apačioje yra nagrinėjamos FP įgyvendinimo alternatyvos, jų trūkumai ir privalumai bei
pateiktos išvados dėl tinkamiausios alternatyvos pasirinkimo.
Lentelė Nr. 6 FP įgyvendinimo alternatyvų vertinimas
FP įgyvendinimas
Privalumai
iniciatyvos
įgyvendinimui
Pagal
Reglamento SVV
Nr. 1303/2013
38 naudojamas EK parengtas modelis;
Fondų fondo ir (ar) FT atrankai
straipsnio 1 dalį:
ES lygmeniu nustatytos netaikomas VPĮ;
FP, kurias tiesiogiai arba VI nereikia atlikti patikrų, o audito
netiesiogiai valdo EK;
institucijai nereikia audituoti valdymo ir
kontrolės sistemos;
SVV iniciatyva (angl. Pagal EK programas COSME ir
SME initiative);
Horizontas 2020 įgyvendinamos FP nėra
laikomos valstybės pagalba;
EK programos Horizontas Pagal COSME ir EaSI teikiamos
2020 ir COSME;
garantijos yra nemokamos;
EaSI
Galimybė
pasinaudoti
pakeitimo
vertybiniais popieriais priemone (angl.
securitization), kurios įgyvendinimas
Lietuvoje būtų naujovė;
Pagal
EaSI
programą
teikiamos
garantijos dydis gali siekti 80 proc.;
EaSI programos FP lėšomis gali
pasinaudoti FT mikrokreditų paslaugos
teikimo galimybių vystymui.

Pagal
Reglamento
Nr. 1303/2013
38
straipsnio 3 dalį:
FP, kurios atitinka EK
nustatytas
standartines
sąlygas

17

Šalyse
veikiančioms
institucijoms,
neturinčioms pakankamai kompetencijų
ir galimybių sukurti specifines FP,
suteikiama galimybė pasinaudoti jau
sukurtais produktais;
Valstybės pagalbos schema yra iš anksto
suderinta su EK ir valstybės pagalbą
reglamentuojančių
teisės
aktų
reikalavimais.

Trūkumai
Naudojant
vieningą
įgyvendinimo
modelį, taikant tuos pačius principus
visoms šalims narėms, dėl šalies
specifikos gali būti ne visa apimtimi
atsižvelgta į rinkos trūkumus ar
specialius šalies poreikius;
Horizontas 2020 ir EaSI programoms
yra nustatyti reikalavimai dėl veiklų ar
GNG, todėl šios programos lėšoms
Lietuvoje gali būti per maža paklausa ir
atitinkamai per brangus priemonių iš
šios programos administravimas FT;
Pagal COSME teikiamos garantijos
dydis yra ne didesnis 50 proc.;
Pagal EaSI programą įgyvendinamos FP
laikomos valstybės pagalba;
Pagal EaSI programą FT turės mokėti
įsipareigojimo ir atitikties mokesčius, jei
nevykdys finansavimo sutarčių sąlygų;
SVV iniciatyvos atveju būtina sukurti
atskirą veiksmų programą;
Siekiant pasinaudoti SVV iniciatyva,
Lietuva turėtų prisidėti iki 7 proc. šaliai
skirtų Europos regioninės plėtros fondo
(toliau – ERPF) lėšų, o tai sudarytų
didžiąją dalį verslui skirtų FP
finansavimo.
Iš anksto nustatytos FP sąlygos gali
nevisiškai atitikti verslo finansavimo
poreikius;
FP nelankstumas – standartinės FP turi
būti įgyvendinamos griežtai laikantis
nustatytų sąlygų.

Apytiksliai 98 proc. visų 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu išduotų individualių garantijų buvo suteiktos už paskolas,
finansuojamas iš ES SF
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Pagal
Reglamento
Nr. 1303/2013
38
straipsnio 3 dalį:
Esamos arba naujos FP,
kurios
yra
specialiai
skirtos konkretiems, pagal
atitinkamą VP prioritetą
nustatytiems,
tikslams
pasiekti

Kuriamos FP, atitinkančios specifinius
verslo finansavimo poreikius;
Institucijos Lietuvoje turi patirties
kuriant ir įgyvendinant FP 2007–2013
m. programavimo laikotarpiu (sėkminga
patirtis
pristatoma
tarptautiniuose
renginiuose).

Šiek tiek ilgiau gali užtrukti naujų FP
sukūrimas negu taikant standartines FP.

Sudaryta Vertintojų.

Atlikus privalumų ir trūkumų analizę buvo nustatyta:
1) ES lygmeniu nustatytos FP, kurias tiesiogiai arba netiesiogiai valdo EK, yra tinkamas
pasirinkimas tais atvejais, kai šalies narės institucijos, kurios administruotų ir įgyvendintų FP,
neturi kompetencijų, arba valstybėje narėje nėra poreikio kurti specifines FP, o egzistuojanti ES
lygmeniu įgyvendinama FP yra suderinta su VP tikslais.
2) Pasirinkus SVV iniciatyvą, įgyvendinimui būtų naudojamas EK parengtas modelis, fondų fondo ir
(ar) FT atrankai nebūtų taikomos VPĮ nuostatos, o tai leistų greičiau pradėti įgyvendinti FP.
Pritaikant visoms šalims narėms vieningą įgyvendinimo modelį, dėl šalies specifikos ar
pasikeitusių ekonominių sąlygų, gali būti ne visa apimtimi atsižvelgta į rinkos trūkumus ar
specialius šalies poreikius. Atsižvelgiant į šias priežastis ir norint padengti vertinime nustatytą
išorinio verslo finansavimo rinkos trūkumą, Lietuva turėtų skirti įnašą ne ES lygmeniu
nustatytoms FP, kurias tiesiogiai arba netiesiogiai valdo EK, o pasirinkti kitas alternatyvas, kurias
siūlo Reglamentas Nr. 1303/2013, t. y. įnašą skirti nacionaliniu lygmeniu nustatytoms FP.
Atliktos SVV subjektų ir FT apklausos rodo, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu
nacionaliniu lygmeniu įgyvendintos FP yra vertinamos teigiamai. Atsižvelgiant į tai, 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu buvo pasirinkta įgyvendinti panašias nacionalinio lygmens FP, jas patobulinus,
atsižvelgiant į atitinkamo VP prioriteto nustatytus tikslus ir FT rekomendacijas.
Atliekant pirminį vertinimą, pagal nustatytus kriterijus buvo išsamiai išnagrinėtos alternatyvos
įgyvendinti FP pagal Reglamento Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį, t. y. atlikta fondų fondo valdytojo
paskyrimo alternatyvų analizė. Atsižvelgiant į šią analizę, 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu įsteigti
2 fondų fondai: VSF II ir VFF.
Remiantis 2018 m. pabaigoje atliktu vertinimo atnaujinimu, siūloma įgyvendinti atskirą SUM FP „Koinvesticinis fondas susisiekimui“. Greta atskiros FP steigimo taip pat buvo svarstoma priemonę įgyvendinti
per 2016 m. balandžio 15 d. įsteigtą VFF arba per naujai įsteigtą fondų fondą. Vis dėlto, esamo fondų fondo
privalumais nebūtų įmanoma pasinaudoti (skirtingi sektoriai, skirtingi fondai, skirtingi VP prioritetai ir
uždaviniai), todėl ši alternatyva buvo atmesta. Naujo fondų fondo steigimas taip pat laikytinas pertekline
grandimi, kadangi numatoma įgyvendinti tik vieną FP. Todėl buvo rekomenduojama priemonę „Koinvesticinis fondas susisiekimui“ įgyvendinti kaip atskirą FP, kai fondų fondas nesteigiamas, kurios
valdymui galima būtų pasitelkti jau sukurtą struktūrą, pvz., priemonių „Ko-investicinis fondas“, „Koinvesticinis fondas II“ ar „Ko-investicinis fondas MTEPI“ schemą, kurią įgyvendina INVEGA kartu su savo
dukterine įmone.
6.3 Kitos nuostatos
6.3.1 FT parinkimas
Reglamento Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalis numato, kad subjektai, kuriems patikėtas fondų fondo
įgyvendinimas, užduotis gali įgyvendinti patys arba jas patikėti vykdyti FT. Atsižvelgiant į šią nuostatą ir į
tai, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu FT aktyviai dalyvavo vykdant prisiimtus įsipareigojimus ir
prisidėjo prie sėkmingo FP įgyvendinimo, taip pat į tai, kad atliekant pirminį vertinimą apklausti FT įvardijo,
jog 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu numato galimybę įgyvendinti FP ir turi tam tiek
žmogiškuosius, tiek technologinius resursus. Vadovaujantis Reglamento Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5
dalimi, FT yra pasirenkami taikant atviras, skaidrias, proporcingas ir nediskriminuojančias procedūras,
vengiant interesų konflikto.
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6.3.2 FP derinimas su subsidijomis
Reglamento Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalis nustato, kad FP gali būti derinamos su subsidijomis,
palūkanų normos subsidijomis arba garantijos mokesčio subsidijomis. Tais atvejais, kai ES SF parama
teikiama pasitelkiant FP ir kai ji, vykdant vieną veiksmą, derinama su kitų formų parama tiesiogiai susieta su
FP, skirtomis tiems patiems GNG, įskaitant techninę pagalbą, palūkanų normos subsidijas ir garantijos
mokesčio subsidijas, FP taikytinos nuostatos taikomos visų formų paramai, teikiamai tam veiksmui. Tokiais
atvejais laikomasi taikytinų valstybės pagalbos taisyklių ir kiekvienos formos paramos atveju tvarkoma
atskira apskaita.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu nebuvo aiškios galimybės derinti FP su subsidijomis, todėl
palūkanų normos bei garantijų mokesčio subsidijos buvo finansuojamos atskirai. 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu atsiradus tokiai Reglamento Nr. 1303/2013 nuostatai dėl FP derinimo su
negražintina parama, turėtų būti palikta galimybė pasirinkti, ar įgyvendinti atskiras priemones, ar derinti
viename pakete, atsižvelgiant į priemonių specifiką.
6.3.3 FP įgyvendinimo teritorija
Planuojama, kad tinkami bus tik tie GNG, kurių pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra LR teritorija, su
išimtimi, kai privačių lėšų suma, pritraukta RKF, gali būti investuojama į įmones, veikiančias ES teritorijoje.
6.4 Rekomenduojamos taikyti FP pagal VP prioritetus
6.4.1 VP 1 prioritetas
2014–2020 m. programavimo laikotarpio intervencijomis mokslo ir verslo sektorių atstovai bus
skatinami apjungti resursus bendrai vystant technologijas, diegiant procesus ir kuriant produktus, aktualius
norint įveikti ilgalaikius Lietuvai kylančius iššūkius18. Labai maža visų rūšių naujoves diegiančių įmonių
dalis, mažos verslo išlaidos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, menkai komercializuojamas
esamas ekonominis Lietuvos mokslo potencialas sąlygoja esminių pokyčių poreikį: sumanios specializacijos
strategijos pagrindu VP 1 prioritete numatoma sustiprinti verslo, studijų ir tyrimų sinergiją bei jų
panaudojimą šalies ūkio konkurencingumo plėtrai.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas problemas ir iššūkius, su kuriais tenka susidurti SVV subjektams,
taip pat išnagrinėjus Metodologijoje siūlomas priemones nustatytam trūkumui padengti (žr. 4 priede), iš
VP 1 prioriteto, dalį finansuojant iš VP 3 prioriteto, numatoma finansuoti FP „Ankstyvos stadijos ir plėtros
fondas II“, padėsiančią skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui
(komercializavimą), ir FP „Ko-investicinis fondas II“, nurodytas 7 lentelėje. Kadangi MTEPI veiklas
vykdančios įmonės, ypač iki idėjų komercializavimo etapo, kredito įstaigų požiūriu yra itin rizikingos ir ilgai
neatsiperkančios, o todėl dažniausiai jų ir nefinansuotinos, VP 1 prioriteto veiklų įgyvendinimui pasirinktos
rizikos kapitalo FP, kurios savo esme labiausiai atitinka tokių įmonių poreikius.
Lentelė Nr. 7 Siūlomos rizikos kapitalo FP

Preliminariai
skiriama
valstybės lėšų
suma (su valdymo
mokesčiais), mln.
Eur19
Finansavimo
šaltiniai
Privačios lėšos,
proc.
18

Ankstyvos stadijos ir
plėtros fondas II

Ko-investicinis fondas II
(bendrai investuojanti FP)

Ko-investicinis fondas
MTEPI (priemonės
poreikis nustatytas ne šio
vertinimo ribose)

Iki 14,8
(dalis finansuojama iš VP 3
prioriteto)

Iki 11,6
(dalis finansuojama iš VP 3
prioriteto)

Iki 5

ES SF lėšos
Pagal bendrosios išimties reglamentą nuo 10 iki 60 proc.,
investuojama į fondą (bendrai investuojama kartu su fondu)

Pagal bendrosios išimties
reglamentą iki 10 proc.

VP
Jeigu FP bus įgyvendinama per fondų fondą – iš planuojamų FP skirti lėšų bus išskaičiuotos fondų fondo valdymo išlaidos
(mokesčiai)
19
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Ankstyvos stadijos ir
plėtros fondas II
Finansavimo
tipas

Ko-investicinis fondas II
(bendrai investuojanti FP)

Ko-investicinis fondas
MTEPI (priemonės
poreikis nustatytas ne šio
vertinimo ribose)

Per fondų fondą
MVĮ, veikiančios arba
ketinančios pradėti naują
ekonominę veiklą
pažangiosios
specializacijos srityse ir
kurių viena iš akcininkių
yra MSI, MSI valdymo
įmonė ar MSI paramos
fondas

GNG

- Pagal VP 1 prioritetą:
įmonės, veikiančios arba
ketinančios pradėti naują
ekonominę veiklą
pažangiosios specializacijos
srityse;
- pagal VP 3 prioritetą:
MVĮ

- Pagal VP 1 prioritetą:
įmonės, veikiančios arba
ketinančios pradėti naują
ekonominę veiklą
pažangiosios specializacijos
srityse.
- Pagal VP 3 prioritetą: MVĮ

Valstybės pagalba

Yra (pagal bendrosios
išimties reglamentą ir (arba)
notifikuotą valstybės
pagalbos schemą)

Yra (pagal bendrosios išimties reglamentą arba de minimis
reglamentą)

Orientacinis
maksimalus
fondo investicijų į
vieną MVĮ dydis

Iki 15 proc. fondo vertės

Investavimas

MVĮ veiklos
sektoriai

Apytikslė
investuotojų (tik
valstybės)
gaunama pelno
dalis (angl.
Hurdle Rate)
Kitos formos nei
subsidija
finansinę paramą
gaunančių įmonių
skaičius, vnt.20
Privačios
investicijos,
atitinkančios
viešąją paramą
įmonėms, mln.
Eur

20

Iki 1,6 mln. Eur

Į įmonių akcinį kapitalą arba į iš dalies akcinį įmonių
pradinio augimo (pradinio, ankstyvo augimo ir plėtros)
stadijose
Ribojama pagal valstybės
pagalbos schemą ir:
- pagal VP 1 prioritetą:
sumanios specializacijos
strategiją;
- pagal VP 3 prioritetą:
MVĮ

Ribojama pagal valstybės
pagalbos schemą ir:
- pagal VP 1 prioritetą:
sumanios specializacijos
strategiją.
- Pagal VP 3 prioritetą: visos
MVĮ

Iki 1,6 mln. Eur
Į įmonių akcinį kapitalą
dalies akcinį įmonių
pradinio augimo (pradinio,
ankstyvo augimo ir
plėtros) stadijose
Ribojama pagal valstybės
pagalbos schemą ir pagal
VP 1 prioritetą: sumanios
specializacijos strategiją
bei MTEPI

Ne daugiau 6 proc.

16

16

4

Nuo 10 iki 40 proc.
investicijų į įmones sumos,
t. y. bent 1,5

Nuo 10 iki 60 proc. investicijų
į įmones sumos, t. y. iki 5,57

0,25

Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones.
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Ankstyvos stadijos ir
plėtros fondas II

Ko-investicinis fondas II
(bendrai investuojanti FP)

Ko-investicinis fondas
MTEPI (priemonės
poreikis nustatytas ne šio
vertinimo ribose)

322

423

424

80 proc. fondo lėšų turi būti
investuojamos į projektus
sumanios specializacijos
sektoriuose. Galimas
investicijų regionuose
skatinimas; didelių
kompanijų, savo srities
lyderių, pritraukimo
skatinimas ir kt.

Investicijų regionuose
skatinimas; didelių
kompanijų, savo srities
lyderių, pritraukimo
skatinimas ir kt. Galimi
papildomi FP schemos
elementai, siekiant paskatinti
alternatyviosios „First North”
rinkos plėtrą Lietuvoje

Mokslo ir studijų įstaigų,
jų valdymo įmonių ar
paramos fondų skatinimas
investuoti į atžalines
įmones.

Naujų įmonių21,
gavusių
investicijas,
skaičius, vnt.

Papildomos
sąlygos

Sudaryta Vertintojų.

6.4.2 VP 3 prioritetas
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu Lietuva sieks padidinti šalies MVĮ konkurencingumą,
skatindama inovacijų diegimą versle, remdama investicijas į technologinių pajėgumų tobulinimą. Šios
investicijos paskatins MVĮ produktyvumo augimą ir suteiks joms galimybę sutaupytus laiko ir finansinius
išteklius panaudoti naujų aukštesnės pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimui ar esamų tobulinimui.
Atsižvelgiant į VP 3 prioriteto tikslus ir į Vertinimo metu atliktas apklausas, planuojama įgyvendinti
faktoringo FP. Be to, atsižvelgiant į tai, kad vertinimo apklausų metu buvo nustatyta, jog artimiausiu 5 metų
laikotarpiu SVV subjektams reikės atnaujinti savo turimą įrangą, investuoti į naujesnes technologijas, taip
pat atsižvelgiant į Vertinimo 5.1 dalyje nurodytas problemas ir iššūkius, su kuriais tenka susidurti SVV
subjektams, ir išnagrinėjus metodologijoje siūlomas priemones nustatytam trūkumui padengti, planuojama
įgyvendinti 8-10 lentelėse nurodytas SVV finansavimo FP, kurios palengvins verslui pasinaudoti išorinio
verslo finansavimo šaltiniais ir prisidės prie VP nustatytų tikslų pasiekimo.
Lentelė Nr. 8 Siūlomos SVV finansavimo FP, skirtos kreditavimui
INVEGOS tiesiogiai teikiamos paskolos
Paskolos
Paskolos verslo vystymui
MTEPI
projektams
finansuoti

Priemonės aprašymas

Pasidalytos rizikos paskolos

Maksimali
priemonei
skiriama suma (su valdymo
mokesčiais), mln. Eur25

Iki 111

Iki 24

ES SF lėšos

ES SF lėšos, 3 VP prioritetas

Per fondų fondą
55 proc. paskolos sumos

Per fondų fondą
nenumatoma

Finansavimo šaltinis
Finansavimo tipas
Privačių lėšų dalis

21

Iki 1
ES SF lėšos, 1 VP
prioritetas
Per fondų fondą
nenumatoma

Nauja įmonė – įmonė, sukurta ne anksčiau kaip prieš trejus metus (imtinai) iki projekto sutarties tarp įmonės ir įgyvendinančiosios
institucijos ar paskolos, finansinės nuomos (lizingo), faktoringo arba investavimo sutarties (kai įgyvendinamos FP) tarp įmonės ir FP
valdytojo ir (ar) finansų įstaigos, jei fondų fondas nesteigiamas, pasirašymo dienos. Nauja įmone nelaikoma įmonė, jei pasikeitė tik
jos teisinė forma.
22
Naujų įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones.
23
Naujų įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones.
24
Naujų įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones.
25
Jeigu FP bus įgyvendinama per fondų fondą – iš planuojamų FP skirti lėšų bus išskaičiuotos fondų fondo valdymo išlaidos
(mokesčiai)
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Priemonės aprašymas

Orientacinis
maksimalus
paskolos (lizingo sandorio)
dydis
Rizikos pasidalijimas
GNG

Valstybės pagalba

INVEGOS tiesiogiai teikiamos paskolos
Paskolos
Pasidalytos rizikos paskolos Paskolos verslo vystymui
MTEPI
projektams
finansuoti
0,2 mln. Eur
4 mln. Eur (ES SF + privačios
(pagal poreikį
3 mln. Eur (pagal poreikį
lėšos)
suma bus
suma bus didinama)
didinama)
Yra
Nėra
Nėra
MVĮ ir DĮ
SVV subjektai
SVV subjektai
subjektai
Gali būti (pvz., dėl
Gali būti (pvz., dėl
Gali būti (de
lengvatinių palūkanų pagal
lengvatinių palūkanų pagal
minimis arba
de minimis reglamentą arba
de minimis reglamentą arba
bendrosios
bendrosios išimties
bendrosios išimties
išimties
reglamentą)
reglamentą)
reglamentas)

Valdymo (administravimo)
mokestis FT

Galimas

-

-

Derinimas
su
daliniu
palūkanų kompensavimu

Galimas

Galimas

Galimas

Galimas

Galimas

Galimas

48

4

Derinimas
su
technine
parama
Kitos formos nei subsidija
finansinę paramą gaunančių
įmonių skaičius (unikalios),
vnt.
Privačios
investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms, mln. Eur
Naujų įmonių27, gavusių
investicijas, skaičius, vnt.
Kitos sąlygos

10426

Ne mažiau kaip 102

-

-

4328

10

1

Atrinkti FT įsipareigos
išskolinti tam tikrą lėšų sumą,
kuri bus nustatyta sutartyse

-

-

Sudaryta Vertintojų.

Lentelė Nr. 9 Siūlomos SVV finansavimo FP, skirtos garantijoms
Portfelinės garantijos
Portfelinės garantijos lizingo
Priemonės aprašymas
paskoloms
sandoriams
Maksimali priemonei skiriama suma
Iki 75
Iki 20
(su valdymo mokesčiais), mln. Eur29
Per fondų fondą
Finansavimo tipas
ES SF lėšos
Finansavimo šaltinis
Iki 80 proc.
Garantijos dydis
20-25 proc.
Indikatyvi viršutinės ribos norma
26

Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, paskolų arba lizingo sandorių dydžių.

27

Nauja įmonė – įmonė, sukurta ne anksčiau kaip prieš trejus metus (imtinai) iki projekto sutarties tarp įmonės ir įgyvendinančiosios
institucijos ar paskolos, finansinės nuomos (lizingo), faktoringo arba investavimo sutarties (kai įgyvendinamos FP) tarp įmonės ir FP
valdytojo ir (ar) finansų įstaigos, jei fondų fondas nesteigiamas, pasirašymo dienos. Nauja įmone nelaikoma įmonė, jei pasikeitė tik
jos teisinė forma.
28

Naujų įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, paskolų arba lizingo sandorių dydžių.
Jeigu FP bus įgyvendinama per fondų fondą – iš planuojamų FP skirti lėšų bus išskaičiuotos fondų fondo valdymo išlaidos
(mokesčiai)
29
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Priemonės aprašymas
(angl. Cap Rate)
Orientacinė maksimali
suma, mln. Eur
Galutiniai naudos gavėjai

Portfelinės garantijos
paskoloms

garantijos

Valstybės pagalba
Valdymo (administravimo) mokestis
FT
Garantijos mokestis FT
Derinimas su daliniu palūkanų
kompensavimu
Kitos formos nei subsidija finansinę
paramą gaunančių įmonių skaičius
(unikalios), vnt.30
Privačios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą įmonėms, mln. Eur
Naujų įmonių31, gavusių investicijas,
skaičius, vnt.
Multiplikatorius, kartais

Portfelinės garantijos lizingo
sandoriams
1,5

SVV subjektai
Yra (pagal de minimis reglamentą arba bendrosios išimties
reglamentą)
Galimas
Vienkartinis 0,5-1 proc.
Galimas
458

121

388

102

12032

4033
5-6,25

Sudaryta Vertintojų.

30

Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, paskolų arba lizingo sandorių dydžių
Nauja įmonė – įmonė, sukurta ne anksčiau kaip prieš trejus metus (imtinai) iki projekto sutarties tarp įmonės ir įgyvendinančiosios
institucijos ar paskolos, finansinės nuomos (lizingo), faktoringo arba investavimo sutarties (kai įgyvendinamos FP) tarp įmonės ir FP
valdytojo ir (ar) finansų įstaigos, jei fondų fondas nesteigiamas, pasirašymo dienos. Nauja įmone nelaikoma įmonė, jei pasikeitė tik
jos teisinė forma.
31

32
33

Naujų įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, paskolų arba lizingo sandorių dydžių
Naujų įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, paskolų arba lizingo sandorių dydžių
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Lentelė Nr. 10 Siūlomos SVV finansavimo FP, skirtos rizikos kapitalo investicijoms

Preliminariai skiriama valstybės lėšų suma
(su valdymo mokesčiais), mln. Eur34

Plėtros fondas I

Plėtros fondas II

Bendrai su verslo angelais
investuojantis fondas

Akceleravimo fondas

Iki 15,6

Iki 17,4

Iki 11

Iki 34,48

Privačios lėšos, proc.

Pagal bendrosios išimties reglamentą nuo 10 iki 60 proc.,
investuojama į fondą

Finansavimo tipas
GNG
Valstybės pagalba

MVĮ veiklos sektoriai

Ne mažiau kaip 50 proc.
kiekvienos investicijos,
investuojama į MVĮ
Per fondų fondą
MVĮ

Ne mažiau kaip 5 proc.

Yra (pagal bendrosios išimties reglamentą ir (arba)
notifikuotą valstybės pagalbos schemą)

Nėra

Yra (pagal bendrosios išimties
reglamentą ir (arba) notifikuotą
valstybės pagalbos schemą)

Iki 20 proc. fondo vertės

600 000 Eur

Iki 10 proc. fondo vertės

Orientacinis maksimalus fondo investicijų į
vieną MVĮ dydis
Investavimas

ES SF ir (arba) valstybės biudžeto
lėšos

ES SF lėšos

Finansavimo šaltiniai

Į MVĮ akcinį kapitalą arba į iš dalies akcinį kapitalą įmonių pradinio augimo (pradinio,
ankstyvo augimo ir plėtros) stadijose
Ribojama pagal valstybės pagalbos schemą

Apytikslė
investuotojų
(tik
valstybės)
gaunama pelno dalis (angl. Hurdle Rate) RKF
lygmenyje

Neribojama

Į MVĮ akcinį kapitalą arba į iš dalies
akcinį kapitalą įmonių priešankstyvojoje ir ankstyvojoje stadijose
Ribojama pagal valstybės pagalbos
schemą

Ne daugiau 6 proc.

Kitos formos nei subsidija finansinę paramą
gaunančių įmonių skaičius, vnt.35

12

12

16

180

Privačios investicijos, atitinkančios viešąją
paramą įmonėms, mln. Eur

Nuo 10 iki 60 proc.
investicijų į įmones sumos,
t. y. iki 22

Nuo 10 iki 60 proc.
investicijų į įmones sumos,
t. y. iki 24

Ne mažiau kaip 50 proc.
investicijų į įmones sumos t.
y. bent 8

Ne mažiau kaip 5 proc.

Naujų įmonių36, gavusių investicijas, skaičius,
vnt. 37

3

4

7

180

34

Jeigu FP bus įgyvendinama per fondų fondą – iš planuojamų FP skirti lėšų bus išskaičiuotos fondų fondo valdymo išlaidos (mokesčiai)
Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones
36
Nauja įmonė – įmonė, sukurta ne anksčiau kaip prieš trejus metus (imtinai) iki projekto sutarties tarp įmonės ir įgyvendinančiosios institucijos ar paskolos, finansinės nuomos (lizingo),
faktoringo arba investavimo sutarties (kai įgyvendinamos FP) tarp įmonės ir FP valdytojo ir (ar) finansų įstaigos, jei fondų fondas nesteigiamas, pasirašymo dienos. Nauja įmone nelaikoma
įmonė, jei pasikeitė tik jos teisinė forma
35
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Bendrai su verslo angelais
investuojantis fondas
Galimas investicijų regionuose skatinimas; prioritetinių sričių išskyrimas; didelių
kompanijų, savo srities lyderių, pritraukimo skatinimas ir kt.
Plėtros fondas I

Papildomos sąlygos

Plėtros fondas II

Sudaryta Vertintojų

37

Naujų įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones

Akceleravimo fondas
Galimas investicijų regionuose
skatinimas; prioritetinių sričių
išskyrimas
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6.4.3 VP 4 prioritetas
Pagal VP 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ 4.5.1 uždavinį „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti
anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinama FP „Ko-investicinis fondas susisiekimui“.
Vertinant, kokia konkreti FP turėtų būti įgyvendinta, buvo svarstomos keturios alternatyvos:
1) tematinis ko-investicinis fondas; 2) tematinio akceleratoriaus steigimas SUM lėšomis; 3) patyrusio
užsienio akceleratoriaus valdytojo pritraukimas; 4) SUM pavaldžių įmonių iniciatyva įsteigtas verslo
akceleratorius. Buvo pasirinkta tematinio ko-investicinio fondo alternatyva, kadangi ji pasižymi aukščiausia
skirtų lėšų įsisavinimo tikimybe, didžiausia pridėtine verte ir nekuria perteklinės konkurencijos. Tuo tarpu
patyrusio užsienio akceleratoriaus valdytojo pritraukimo alternatyva, nepaisant išskirtų jos privalumų,
pripažinta tik teorine. Taip pat galėtų būti įgyvendinta (ir greičiausiai bus įgyvendinta) SUM pavaldžių
įmonių iniciatyva įsteigto verslo akceleratoriaus alternatyva, tačiau ši alternatyva įgyvendintina ne iš ES SF
lėšų.
FP „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ ko-investuos į verslo angelų komandų ar kitų fondų
valdytojų (investicijų iniciatorių) pasirinktas įmones, kuriančias mobilumo paslaugas ir produktus, ITS ir
inovatyvias transporto technologijas, mažinančias transporto sukuriamą CO2 emisiją, ir tokiu būdu padės
surinkti konkrečiai tematinę sritį atitinkančiai įmonei reikalingą finansavimą, kadangi sumažins arba padės
išskaidyti privačių investuotojų patiriamą riziką. Rekomenduojama svarstyti galimybę FP „Ko-investicinis
fondas susisiekimui“ derinti su subsidijų priemonę, kuri ko-investicinio fondo investicijas siekiančioms
pritraukti ar pritraukusioms MVĮ teiktų subsidijas (pvz., tiksliniam konsultavimui, techniniams projektams,
leidimams, darbo užmokesčiui). Tokia rekomendacija taip pat grindžiama mobilumo paslaugas ir produktus,
ITS ir inovatyvias transporto technologijas kuriančių (teikiančių) SVV subjektų nuomone (daugiau nei pusė
apklausos anketą užpildžiusių tokius produktus (paslaugas) kuriančių (teikiančių) subjektų nurodė, kad FP
naudoti paskatintų keleto priemonių derinimas, be to, buvo įvardyta didelio darbo santykių apmokestinimo
problema). FP pagrindiniai kriterijai yra nurodyti 11 lentelėje.
Lentelė Nr. 11 Siūloma FP „Ko-investicinis fondas susisiekimui“
Preliminariai skiriama valstybės lėšų suma
Iki 5, su galimybe padidinti iki 10
(su valdymo mokesčiais), mln. Eur*
ES SF lėšos
Finansavimo šaltiniai
Ne mažiau kaip 10 proc.
Privačios lėšos, proc.
Atskira FP
Finansavimo tipas
MVĮ
GNG
Yra (pagal bendrosios išimties reglamentą arba de minimis
Valstybės pagalba
reglamentą)
Orientacinis maksimalus fondo investicijų į
Iki 1,6 mln. Eur
vieną MVĮ dydis
Į MVĮ, kurios kuria mobilumo paslaugas ir produktus, ITS ir
inovatyvias transporto technologijas, akcinį kapitalą arba į iš
Investavimas
dalies akcinį kapitalą įmonių pradinio augimo (veiklos pradžios,
vėlesnės ir augimo) stadijose
Ribojama pagal valstybės pagalbos schemą
MVĮ veiklos sektoriai
Apytikslė investuotojų (tik valstybės)
gaunama pelno dalis (angl. Hurdle Rate) Ne daugiau 6 proc.
investicijų lygmenyje
Kitos formos nei subsidija finansinę paramą
438
gaunančių įmonių skaičius, vnt.
Privačios investicijos, atitinkančios viešąją
Ne mažiau kaip 10 proc.
paramą įmonėms, mln. Eur
39
Naujų įmonių , gavusių investicijas,
2
skaičius, vnt. 40
38

Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones.
Nauja įmonė – įmonė, sukurta ne anksčiau kaip prieš trejus metus (imtinai) iki projekto sutarties tarp įmonės ir įgyvendinančiosios
institucijos ar paskolos, finansinės nuomos (lizingo), faktoringo arba investavimo sutarties (kai įgyvendinamos FP) tarp įmonės ir FP
39
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Papildomos sąlygos

Nenumatoma

Sudaryta Vertintojų.

6.4.4 VP 7 prioritetas
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu planuojama ypatingą dėmesį skirti gyventojų, o ypač
susiduriančių su sunkumais darbo rinkoje, verslumo skatinimui. Todėl FP pradedantiems verslą vienas iš
svarbiausių prioritetų bus sukurti palankesnes sąlygas tiems pradedantiesiems verslininkams, kuriems
savarankiškos veiklos startas rinkoje įprastomis sąlygomis yra ypatingai sunkus ir sudėtingas. Pasirinktas FP
būdas leis sumažinti finansavimo trūkumą naujai įsteigtoms įmonėms bei padės pritraukti daugiausiai
privačių investicijų. Išnagrinėjus Metodologijoje siūlomas priemones nustatytam trūkumui padengti, siūloma
FP – lengvatinės paskolos pradedantiems verslą (toliau – FP pradedantiems verslą), kurios pagrindiniai
kriterijai yra nurodyti 12 lentelėje.
Lentelė Nr. 12 Siūloma FP pradedantiems verslą
Maksimali priemonei skiriama suma, mln. Eur41
Finansavimo tipas
Privačių lėšų dalis
Finansavimo šaltinis
Orientacinis maksimalus paskolos (lizingo sandorio)
dydis
Rizikos pasidalijimas
GNG
Valstybės pagalba
Valdymo (administravimo) mokestis FT
Derinimas su daliniu palūkanų kompensavimu
Derinimas su technine parama
Planuojamas SVV subjektų, gavusių paramą, skaičius
Kitos sąlygos

31,4
Per fondų fondą
Ne mažiau nei 10 proc. paskolos sumos
ES SF lėšos
25 tūkst. Eur
Galimas
SVV subjektai, veikiantys <12 mėn. (išskyrus
vidutines įmones)
Yra (pagal de minimis arba bendrosios išimties
reglamentus)
Galimas
Galimas
Galimas
Ne mažiau nei 150042
Atrinkti FT įsipareigos išskolinti tam tikrą lėšų
sumą, kuri bus nustatyta sutartyse su FT

Sudaryta Vertintojų.

Siūloma FP pradedantiems verslą yra gerosios praktikos pavyzdžio – VSF – tęsinys.
2007–2013 m. programavimo laikotarpio patirtis rodo, kad siūloma FP su papildomomis priemonėmis
(daliniu paskolų palūkanų kompensavimu, subsidijomis darbo užmokesčiui bei garantijų teikimu) yra
paklausi ir aktuali GNG.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu FP pradedantiems verslą yra derinama su
negrąžinamosiomis subsidijomis (visuotinės dotacijos priemone „Subsidijos verslo pradžiai“), skirtomis
tiems patiems GNG. FP pradedantiems verslą su negrąžinamosiomis subsidijomis iš ES struktūrinių fondų
lėšų teikimą, vadovaujantis Reglamento Nr. 1303/2013 nuostatomis ir nacionalinių teisės aktų,
reglamentuojančių struktūrinę paramą, reikalavimais, numatyta galimybė derinti šiais būdais:
1) Atsižvelgiant į tai, kad vertinimo apklausose nustatyta, jog, siekiant gauti finansavimą verslo
pradžiai, pradedantiesiems verslą dažnai trūksta lėšų užstatui, lengvatinių paskolų teikimas iš ES SF
lėšų derinamas su finansine parama teikiant garantijas ir garantijos mokesčio negrąžinamąja
subsidija. Papildoma FP finansuojama iš grįžusių (nacionalinių) lėšų, gautų įgyvendinus VSF;
2) Lengvatinių paskolų teikimas pradedantiesiems verslą derinamas su nefinansinėmis priemonėmis
teikiant negrąžinamąsias subsidijas pradėjusiems verslą, t. y. suteikta galimybė paremti verslininkus,
valdytojo ir (ar) finansų įstaigos, jei fondų fondas nesteigiamas, pasirašymo dienos. Nauja įmone nelaikoma įmonė, jei pasikeitė tik
jos teisinė forma.
40

Naujų įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones
Jeigu FP bus įgyvendinama per fondų fondą – iš planuojamų FP skirti lėšų bus išskaičiuotos fondų fondo valdymo išlaidos
(mokesčiai)
42
Su maksimalia FP skirta suma
41
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pradėjusius verslą pradiniame savarankiško verslo etape, teikiant paskatas, naujame versle
kuriantiems naujas darbo vietas ir išlaikant esamas.

7

Laukiami rezultatai

Kiekvienos FP įgyvendinimas yra siejamas su tam tikrų rodiklių, kuriais bus matuojama FP
įgyvendinimo rezultatas, pasiekimu. Toliau bus aprašomi galimų įgyvendinti FP tikėtini rezultatai, jei FP
įgyvendinimui būtų skiriami maksimalūs dydžiai (žr. vertinimo 4 priedą).
Atkreiptinas dėmesys, kad žemiau priemonių lentelėse nurodytų produkto rodiklių reikšmės priklauso
nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones, paskolų ir lizingo sandorių dydžių, todėl galutiniai pasiekti
produkto rodikliai gali kisti.
7.1 Tikėtini FP „Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas II“ ir „Ko-investicinis fondas II“ rezultatai
Planuojama, kad nurodytos FP bus finansuojamos iš dviejų VP prioritetų – iš VP 1 ir 3 prioritetų.
Atsižvelgiant į tai, numatoma, kad šios FP bus atliepia VP 1 prioriteto 2 investicinio prioriteto
1.2.1 uždavinio ir VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinio rodiklius.
Lentelėje Nr. 12 nurodomi galimos įgyvendinti FP „Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas II“ tikėtini
pasiekti rodikliai su nurodyta maksimalia lėšų suma.
Lentelė Nr. 12 FP „Ankstyvos stadijos ir plėtros II“ tikėtinos pasiekti VP rodiklių reikšmės
Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas II
FP
Finansavimo
ERPF
šaltinis
FP biudžetas,
Iki 14,8 (11,8 mln. Eur – 1.2.1 uždavinys; 3 mln. Eur – 3.1.1 uždavinys)
mln. Eur
VP 1 prioriteto 1.2 investicinio prioriteto 1.2.1 uždavinys – padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje
Pradinė
Siektina
Matavim
Duomenų
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2011
reikšmė 2023
o vnt.
šaltinis
m.
m.
Rezultato
rodiklis43
Verslo sektoriaus išlaidos
MTEP, tenkančios vienam
Eur
24,10
60,70
Eurostatas
gyventojui
Siektina
Matavim
Pradinė
Duomenų
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2023
o vnt.
reikšmė
šaltinis
m.
Kitos formos nei subsidija
Duomenys
Produkto
finansinę paramą gaunančių
Įmonės
12
iš projektų
rodiklis
įmonių skaičius
Privačios investicijos,
Duomenys
atitinkančios viešąją paramą
Eur
3 800 000
iš projektų
įmonėms (ne subsidijos)
VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinys – padidinti verslumo lygį
Pradinė
Siektina
Rezultato
Matavim
Duomenų
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2010
reikšmė 2023
44
rodiklis
o vnt.
šaltinis
m.
m.

43

Prie šio rezultato rodiklio pasiekimo prisideda daugiau priemonių, įgyvendinamų per VP 1 prioriteto 1.2 investicinio prioriteto
1.2.1 uždavinį „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“
44

Prie šio rezultato rodiklio pasiekimo prisideda daugiau priemonių, įgyvendinamų per VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto
3.1.1 uždavinį „Padidinti verslumo lygį“
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Produkto
rodiklis

Verslumo lygis: įmonių ir
fizinių asmenų, tenkančių
1000 gyventojų, skaičius

Skaičius

39

48

Eurostatas

Rodiklio pavadinimas

Matavim
o vnt.

Pradinė
reikšmė

Siektina
reikšmė 2023
m.

Duomenų
šaltinis

Įmonės

-

4

Duomenys
iš projektų

Eur

-

960 000

Duomenys
iš projektų

Įmonės

-

3

Duomenys
iš projektų

Kitos formos nei subsidija
finansinę paramą gaunančių
įmonių skaičius
Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (ne subsidijos)
Naujų įmonių, gavusių
investicijas, skaičius

Sudaryta Vertintojų.

Lentelėje Nr. 13 nurodomi galimos įgyvendinti FP „Ko-investicinis fondas II“ tikėtini pasiekti
rodikliai su nurodyta maksimalia lėšų suma.
Lentelė Nr. 13 FP „Ko-investicinis fondas II“ tikėtinos pasiekti VP rodiklių reikšmės
FP
Finansavimo
šaltinis
FP biudžetas,
mln. Eur

Ko-investicinis fondas II
ERPF
Iki 11,6 (5,8 mln. Eur – 1.2.1 uždavinys; 5,8 mln. Eur – 3.1.1 uždavinys)

VP 1 prioriteto 1.2 investicinio prioriteto 1.2.1 uždavinys – padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje

Rezultato
rodiklis45

Produkto
rodiklis

45

Rodiklio pavadinimas

Matavim
o vnt.

Pradinė
reikšmė 2011
m.

Siektina
reikšmė 2023
m.

Duomenų
šaltinis

Verslo sektoriaus išlaidos
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui

Eur

24,10

60,70

Eurostatas

Rodiklio pavadinimas

Matavim
o vnt.

Pradinė
reikšmė

Siektina
reikšmė 2023
m.

Duomenų
šaltinis

Įmonės

-

8

Duomenys
iš projektų

Eur

-

1 392 000

Duomenys
iš projektų

Kitos formos nei subsidija
finansinę paramą gaunančių
įmonių skaičius
Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (ne subsidijos)

Prie šio rezultato rodiklio pasiekimo prisideda daugiau priemonių, įgyvendinamų per VP 1 prioriteto 1.2 investicinio prioriteto
1.2.1 uždavinį „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“
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VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinys - padidinti verslumo lygį
Pradinė
Siektina
Matavim
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2010
reikšmė 2023
o vnt.
m.
m.
Rezultato
46
rodiklis
Verslumo lygis: įmonių ir
fizinių asmenų, tenkančių
Skaičius
39
48
1000 gyventojų, skaičius
Siektina
Matavim
Pradinė
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2023
o vnt.
reikšmė
m.
Kitos formos nei subsidija
finansinę paramą gaunančių
Įmonės
8
Produkto
įmonių skaičius
rodiklis
Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
Eur
1 392 000
įmonėms (ne subsidijos)
Naujų įmonių, gavusių
investicijas, skaičius

Įmonės

-

4

Duomenų
šaltinis
Eurostatas
Duomenų
šaltinis
Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų

Sudaryta Vertintojų.

7.2 Tikėtini FP „Portfelinės garantijos paskoloms“, „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams“,
„Plėtros fondas I“, „Plėtros fondas II“, „Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas“ ir
„Akceleravimo fondas“ rezultatai
Siekiant VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinio įgyvendinimo VP yra numatyti
rodikliai su siektinomis reikšmėmis iki 2023 m. pabaigos, nurodyti lentelėse Nr. 14-19.
Lentelė Nr. 14 FP „Portfelinės garantijos paskoloms“ tikėtinos pasiekti VP rodiklių reikšmės
Portfelinės garantijos paskoloms
FP
Finansavimo
ERPF
šaltinis
FP
Iki 75 (60 mln. Eur – 3.1.1 uždavinys; 15 mln. Eur – 3.3.1 uždavinys)
biudžetas,
mln. Eur
VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinys – padidinti verslumo lygį
Pradinė
Siektina
Matavimo
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2010
reikšmė 2023
vnt.
m.
m.
Rezultato
47
rodiklis
Verslumo lygis: įmonių ir
fizinių asmenų, tenkančių
Skaičius
39
48
1000 gyventojų, skaičius
Siektina
Matavimo
Pradinė
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2023
vnt.
reikšmė
m.
Kitos formos nei subsidija
Produkto
finansinę paramą
Įmonės
36748
rodiklis
gaunančių įmonių skaičius
Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją
Eur
310 000 000
paramą įmonėms (ne

Duomenų
šaltinis
Eurostatas
Duomenų
šaltinis
Duomeny
s iš
projektų
Duomeny
s iš
projektų

46

Prie šio rezultato rodiklio pasiekimo prisideda daugiau priemonių, įgyvendinamų per VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto
3.1.1 uždavinį „Padidinti verslumo lygį“
47

Prie šio rezultato rodiklio pasiekimo prisideda daugiau priemonių, įgyvendinamų per VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto
3.1.1 uždavinį „Padidinti verslumo lygį“
48
Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, paskolų dydžių
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subsidijos)
Duomeny
s iš
projektų
VP 3 prioriteto 3.3 investicinio prioriteto 3.3.1 uždavinys – padidinti MVĮ produktyvumą
Pradinė
Siektina
Rodiklio
Matavim
reikšmė 2011
reikšmė 2023
Duomenų šaltinis
pavadinimas
o vnt.
m.
m.
Rezultato
Pridėtinė vertė
rodiklis50
gamybos
Eur per
sąnaudomis, sukurta
12 432
17 726
Eurostatas
metus
MVĮ, tenkanti
vienam darbuotojui
Siektina
Rodiklio
Matavim
Pradinė
reikšmė 2023
Duomenų šaltinis
pavadinimas
o vnt.
reikšmė
m.
Kitos formos nei
subsidija finansinę
Duomenys iš
Įmonės
91
paramą gaunančių
projektų
Produkto
įmonių skaičius
rodiklis
Privačios
investicijos,
Duomenys iš
atitinkančios viešąją
Eur
77 600 000
projektų
paramą įmonėms (ne
subsidijos)
Naujų įmonių, gavusių
investicijas, skaičius

Įmonės

-

8049

Sudaryta Vertintojų.

Lentelė Nr. 15 FP „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams“ tikėtinos pasiekti VP rodiklių reikšmės
Portfelinės garantijos lizingo sandoriams
FP
Finansavimo
ERPF
šaltinis
FP biudžetas,
Iki 20 mln. Eur (13 mln. Eur – 3.1.1 uždavinys; 7 mln. Eur – 3.3.1 uždavinys)
mln. Eur
VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinys – padidinti verslumo lygį
Pradinė
Siektina
Matavim
Duomenų
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2010
reikšmė 2023
o vnt.
šaltinis
m.
m.
Rezultato
rodiklis51
Verslumo lygis: įmonių ir
fizinių asmenų, tenkančių
skaičius
39
48
Eurostatas
1000 gyventojų, skaičius
Siektina
Matavim
Pradinė
Duomenų
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2023
o vnt.
reikšmė
šaltinis
m.
Kitos formos nei subsidija
Duomenys
Produkto
finansinę paramą gaunančių
Įmonės
10352
iš projektų
rodiklis
įmonių skaičius
Privačios investicijos,
Duomenys
atitinkančios viešąją paramą
Eur
87 000 000
iš projektų
įmonėms (ne subsidijos)

49
50

Naujų įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones
Prie rezultato rodiklio pasiekimo prisideda daugiau priemonių, įgyvendinamų per VP 3 prioriteto atitinkamą investicinį prioritetą

51

Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, paskolų dydžių

52

Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, paskolų dydžių
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Naujų įmonių, gavusių
Duomenys
Įmonės
4053
investicijas, skaičius
iš projektų
VP 3 prioriteto 3.3 investicinio prioriteto 3.3.1 uždavinys – padidinti MVĮ produktyvumą
Pradinė
Siektina
Matavim
Duomenų
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2011
reikšmė 2023
o vnt.
šaltinis
m.
m.
Rezultato
rodiklis54

Produkto
rodiklis

Pridėtinė vertė gamybos
sąnaudomis, sukurta MVĮ,
tenkanti vienam darbuotojui

Eur per
metus

12 432

17 726

Eurostatas

Rodiklio pavadinimas

Matavim
o vnt.

Pradinė
reikšmė

Siektina
reikšmė 2023
m.

Duomenų
šaltinis

Įmonės

-

18

Duomenys
iš projektų

Eur

-

15 000 000

Duomenys
iš projektų

Kitos formos nei subsidija
finansinę paramą gaunančių
įmonių skaičius
Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (ne subsidijos)

Sudaryta Vertintojų.

Lentelė Nr. 16 FP „Plėtros fondas I“ tikėtinos pasiekti VP rodiklių reikšmės
Plėtros fondas I (rizikos kapitalo investicijos)
FP
Finansavimo
ERPF
šaltinis
FP biudžetas,
Iki 15,6
mln. Eur
VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinys – padidinti verslumo lygį
Pradinė
Siektina
Matavim
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2010
reikšmė 2023
o vnt.
m.
m.
Rezultato
55
rodiklis
Verslumo lygis: įmonių ir
fizinių asmenų, tenkančių
Skaičius
39
48
1000 gyventojų, skaičius
Siektina
Matavim
Pradinė
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2023
o vnt.
reikšmė
m.
Kitos formos nei subsidija
finansinę paramą gaunančių
Įmonės
12
Produkto
įmonių skaičius
rodiklis
Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
Eur
8 000 000
įmonėms (ne subsidijos)
Naujų įmonių, gavusių
investicijas, skaičius

Įmonės

-

3

Duomenų
šaltinis
Eurostatas
Duomenų
šaltinis
Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų

Sudaryta Vertintojų.

Lentelė Nr. 17 FP „Plėtros fondas II“ tikėtinos pasiekti VP rodiklių reikšmės
53
54

55

Naujų įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones
Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, paskolų dydžių

Prie šio rezultato rodiklio pasiekimo prisideda daugiau priemonių, įgyvendinamų per VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto
3.1.1 uždavinį „Padidinti verslumo lygį“
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Plėtros fondas II (rizikos kapitalo investicijos)
FP
Finansavimo
ERPF
šaltinis
FP biudžetas,
Iki 17,4
mln. Eur
VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinys – padidinti verslumo lygį
Pradinė
Siektina
Matavim
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2010
reikšmė 2023
o vnt.
m.
m.
Rezultato
56
rodiklis
Verslumo lygis: įmonių ir
fizinių asmenų, tenkančių
Skaičius
39
48
1000 gyventojų, skaičius
Siektina
Matavim
Pradinė
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2023
o vnt.
reikšmė
m.
Kitos formos nei subsidija
finansinę paramą gaunančių
Įmonės
12
Produkto
įmonių skaičius
rodiklis
Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
Eur
11 000 000
įmonėms (ne subsidijos)
Naujų įmonių, gavusių
investicijas, skaičius

Įmonės

-

4

Duomenų
šaltinis
Eurostatas
Duomenų
šaltinis
Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų

Sudaryta Vertintojų.

Lentelė Nr. 18 FP „Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas“ tikėtinos pasiekti VP rodiklių reikšmės
Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas
FP
Finansavimo
ERPF
šaltinis
FP biudžetas,
Iki 11
mln. Eur
VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinys – padidinti verslumo lygį
Pradinė
Siektina
Matavim
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2010
reikšmė 2023
o vnt.
m.
m.
Rezultato
57
rodiklis
Verslumo lygis: įmonių ir
fizinių asmenų, tenkančių
Skaičius
39
48
1000 gyventojų, skaičius
Siektina
Matavim
Pradinė
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2023
o vnt.
reikšmė
m.
Kitos formos nei subsidija
Produkto
finansinę paramą gaunančių
Įmonės
16
rodiklis
įmonių skaičius
Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
Eur
8 180 000
įmonėms (ne subsidijos)

Duomenų
šaltinis
Eurostatas
Duomenų
šaltinis
Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų

56

Prie šio rezultato rodiklio pasiekimo prisideda daugiau priemonių, įgyvendinamų per VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto
3.1.1 uždavinį „Padidinti verslumo lygį“
57

Prie šio rezultato rodiklio pasiekimo prisideda daugiau priemonių, įgyvendinamų per VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto
3.1.1 uždavinį „Padidinti verslumo lygį“
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Naujų įmonių, gavusių
investicijas, skaičius

Įmonės

-

7

Duomenys
iš projektų

Sudaryta Vertintojų.

Lentelė Nr. 19 FP „Akceleravimo fondas“ tikėtinos pasiekti VP rodiklių reikšmės
FP
Akceleravimo fondas
Finansavimo
ERPF ir valstybės biudžeto lėšos
šaltinis
FP biudžetas,
Iki 34,48
mln. Eur58
VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinys – padidinti verslumo lygį
Pradinė
Siektina
Matavi
Duomenų
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2019 reikšmė 2023
mo vnt.
šaltinis
m.
m.
Rezultato
59
rodiklis
Verslumo lygis: įmonių ir
fizinių asmenų, tenkančių Skaičius
39
48
Eurostatas
1000 gyventojų, skaičius
Siektina
Matavi
Pradinė
Duomenų
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2023
mo vnt.
reikšmė
šaltinis
m.
Kitos formos nei subsidija
Duomenys
finansinę paramą
Įmonės
100
iš projektų
gaunančių įmonių skaičius
Produkto
rodiklis
Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją
Duomenys
Eur
1 7000 000
paramą įmonėms (ne
iš projektų
subsidijos)
Naujų įmonių, gavusių
Duomenys
Įmonės
100
investicijas, skaičius
iš projektų
Sudaryta Vertintojų.

7.3 Tikėtini FP „Pasidalytos rizikos paskolos“ rezultatai
Siekiant VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinio įgyvendinimo bei siekiant VP
3 prioriteto 3.3 investicinio prioriteto 3.3.1 uždavinio įgyvendinimo VP numatyti rodikliai su siektinomis
reikšmėmis iki 2023 m. pabaigos nurodyti lentelėje Nr. 20.
Lentelė Nr. 20 FP „Pasidalytos rizikos paskolos“ tikėtinos pasiekti VP rodiklių reikšmės
Pasidalytos rizikos paskolos
FP
Finansavimo
ERPF
šaltinis
FP biudžetas,
Iki 111 (61 mln. Eur – 3.1.1 uždavinys; 50 mln. Eur – 3.3.1 uždavinys)
mln. Eur
VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinys – padidinti verslumo lygį
Pradinė
Matavim
Siektina
Duomenų
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2010
o vnt.
reikšmė 2023 m.
šaltinis
Rezultato
m.
rodiklis60
Verslumo lygis: įmonių ir
Skaičius
39
48
Eurostatas
fizinių asmenų, tenkančių
58

Siūloma praplėsti akceleravimo programas pritaikant jas giliųjų technologijų ir gyvybės mokslų sektoriams, ir padidinti FP
biudžetą naujam fondui (-ams) iki 20 mln. Eur.
59
Prie šio rezultato rodiklio pasiekimo prisideda daugiau priemonių, įgyvendinamų per VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto
3.1.1 uždavinį „Padidinti verslumo lygį“
60

Prie rezultato rodiklio pasiekimo prisideda daugiau priemonių, įgyvendinamų per VP 3 prioriteto atitinkamą investicinį prioritetą
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1000 gyventojų, skaičius
Rodiklio pavadinimas

Matavim
o vnt.

Pradinė
reikšmė

Siektina
reikšmė 2023 m.

Duomenų
šaltinis

Kitos formos nei subsidija
finansinę
Duomenys
Įmonės
57
paramą gaunančių įmonių
iš projektų
Produkto
skaičius
rodiklis
Privačios investicijos,
Duomenys
atitinkančios viešąją paramą
Eur
56 400 000
iš projektų
įmonėms (ne subsidijos)
Naujų įmonių, gavusių
Duomenys
Įmonės
15
investicijas, skaičius
iš projektų
VP 3 prioriteto 3.3 investicinio prioriteto 3.3.1 uždavinys – padidinti MVĮ produktyvumą
Pradinė
Matavim
Siektina
Duomenų
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2011
o vnt.
reikšmė 2023 m.
šaltinis
m.
Rezultato
rodiklis*
Pridėtinė vertė gamybos
Eur per
sąnaudomis, sukurta MVĮ,
12 432
17 726
Eurostatas
metus
tenkanti vienam darbuotojui
Matavim
Pradinė
Siektina
Duomenų
Rodiklio pavadinimas
o vnt.
reikšmė
reikšmė 2023 m.
šaltinis
Kitos formos nei subsidija
Duomenys
finansinę paramą gaunančių
Įmonės
47
Produkto
iš projektų
įmonių skaičius
rodiklis
Privačios investicijos,
Duomenys
atitinkančios viešąją paramą
Eur
46 200 000
iš projektų
įmonėms (ne subsidijos)
Sudaryta Vertintojų.

7.4 Tikėtini FP „INVEGOS tiesiogiai teikiamos paskolos“ rezultatai
Toliau esančioje lentelėje nurodomi galimos įgyvendinti FP „INVEGOS tiesiogiai teikiamos
paskolos“ tikėtini pasiekti rodikliai su nurodyta maksimalia lėšų suma.
Lentelė Nr. 21 FP „INVEGOS tiesiogiai teikiamos paskolos“ tikėtinos pasiekti VP rodiklių reikšmės
FP
Finans
avimo
šaltinis
FP
biudžet
as,
mln.
Eur

INVEGOS tiesiogiai teikiamos paskolos
ERPF
Iki 24 mln. – VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinys – padidinti verslumo lygį, iki 1
mln. – VP 1 prioriteto 1.2 investicinio prioriteto 1.2.1 uždavinys – padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje

VP 3 prioriteto 3.1 investicinio prioriteto 3.1.1 uždavinys – padidinti verslumo lygį
Pradinė
Siektina
Rodiklio
Duomenų
Matavimo vnt.
reikšmė 2020
reikšmė 2023
pavadinimas
šaltinis
m.
m.
Verslumo lygis:
Rezultato
įmonių ir fizinių
rodiklis*
asmenų,
Skaičius
Eurostatas
tenkančių 1000
gyventojų,
skaičius
Siektina
Produkto
Rodiklio
Pradinė
Duomenų
Matavimo vnt.
reikšmė 2023
rodiklis
pavadinimas
reikšmė
šaltinis
m.
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Kitos formos nei
subsidija
finansinę
Duomenys iš
Įmonės
48
paramą
projektų
gaunančių
įmonių skaičius
Privačios
investicijos,
atitinkančios
Duomenys iš
Eur
viešąją paramą
projektų
įmonėms (ne
subsidijos)
Naujų įmonių,
gavusių
Duomenys iš
Įmonės
10
investicijas,
projektų
skaičius
1.2 investicinio prioriteto 1.2.1 uždavinys – padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje
Pradinė
Siektina
Rodiklio
Duomenų
Matavimo vnt.
reikšmė 2020
reikšmė 2023
pavadinimas
šaltinis
m.
m.
Pridėtinė vertė
Rezultato
gamybos
rodiklis*
sąnaudomis,
Eur per metus
Eurostatas
sukurta MVĮ,
tenkanti vienam
darbuotojui
Siektina
Rodiklio
Pradinė
Duomenų
Matavimo vnt.
reikšmė 2023
pavadinimas
reikšmė
šaltinis
m.
Kitos formos nei
subsidija
finansinę
Duomenys iš
Įmonės
4
paramą
projektų
gaunančių
įmonių skaičius
Produkto
Privačios
rodiklis
investicijos,
atitinkančios
Duomenys iš
Eur
viešąją paramą
projektų
įmonėms (ne
subsidijos)
Naujų įmonių,
gavusių
Duomenys iš
Įmonės
1
investicijas,
projektų
skaičius
Sudaryta Vertintojų.

7.5 Tikėtini FP pradedantiesiems verslą rezultatai
2014–2020 m. FP pradedantiesiems verslą skirta 24,6 mln. Eur (numatant galimybę padidinti iki 31,4
mln. Eur) suma nustatyta atsižvelgiant į VSF įgyvendinimo patirtį, pasiektus rezultatus (kiekybinius
rodiklius, lėšų skolinimo tendencijas ir kt.).
SADM, siekdama VP 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“
tikslų ir 3 konkretaus uždavinio „Padidinti darbo paklausą skatinant gyventojų, ypač susiduriančių su
sunkumais darbo rinkoje, verslumą“ įgyvendinimo, VP šio uždavinio lygmeniu nustatė VP stebėsenos
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rodiklius su pradinėmis (rezultato rodiklių atveju) ir siektinomis reikšmėmis iki 2023 m. pabaigos kaip
nurodyta lentelėse Nr. 22 ir 23.
Lentelė Nr. 22 VP rezultato rodiklis „Sėkmingai veikiančių naujų įmonių, pasinaudojusių FP verslo
pradžiai, dalis 12 mėn. po paskolos suteikimo“

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Pradinė
reikšmė

Pradinės ir
siektinos
reikšmės
matavimo
vienetai

Sėkmingai veikiančių
naujų įmonių,
pasinaudojusių FP verslo
pradžiai, dalis 12 mėn. po
paskolos suteikimo

Įmonės

81,7

Proc.

Pradinės
reikšmės
metai

Siektina
reikšmė
2023 m.

Duomenų
šaltinis

2013

82

Duomenys
iš projektų

Sudaryta Vertintojų.

Lentelė Nr. 23 VP produkto rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Siektina
reikšmė (2023
m.)

Duomenų
šaltinis

Asmenys ir įmonės, pasinaudoję FP verslo pradžiai

Skaičius

1 000

Duomenys iš
projektų

Asmenys ir įmonės, pasinaudoję FP verslo pradžiai, iš kurių:
su sunkumais darbo rinkoje susiduriantys asmenys ir įmonės

Skaičius

440

Duomenys iš
projektų

Skaičius

1 800

Duomenys iš
projektų

Skaičius

810

Duomenys iš
projektų

Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai įsteigtose įmonėse
(versluose)
Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai įsteigtose įmonėse
(versluose), iš kurių: su sunkumais darbo rinkoje
susiduriančių asmenų naujai įsteigtose įmonėse (versluose)
Sudaryta Vertintojų.

7.6 Tikėtini FP „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ rezultatai
Siekiant VP 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“ 4.5 investicinio prioriteto „Anglies dioksido kiekio mažinimo strategijų
įgyvendinimo visų rūšių, ypač miesto, teritorijose skatinimas, darnaus ir įvairių rūšių judumo miestuose
skatinimas ir priemonių, skirtų poveikiui aplinkai sušvelninti, diegimas“ 4.5.1 uždavinio „Skatinti darnų
judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinimo
VP numatyti rodikliai su siektinomis reikšmėmis iki 2023 m. pabaigos nurodyti Lentelėje Nr. 22.
Lentelė Nr. 22 FP „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ tikėtinos pasiekti VP rodiklių reikšmės
Ko-investicinis fondas susisiekimui
FP
Finansavimo
ES SF
šaltinis
FP biudžetas,
Iki 5, su galimybe padidinti iki 10 ( 4.5.1 uždavinys)
mln. Eur
VP 4 prioriteto 4.5 investicinio prioriteto 4.5.1 uždavinys – skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai
draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus
Rezultato
Rodiklio
Pradinė
Siektina
Duomenų
Matavimo vnt.
rodiklis61
pavadinimas
reikšmė 2011
reikšmė 2023
šaltinis
61

Prie šio rezultato rodiklio pasiekimo prisideda daugiau priemonių, įgyvendinamų per VP 4 prioriteto 4.5 investicinio prioriteto
4.5.1 uždavinį „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“
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Produkto
rodiklis

Anglies
dioksido
(išskyrus
išsiskiriantį iš
biomasės)
kiekis, namų
ūkių išmestas į
atmosferą iš
transporto
veiklos
Rodiklio
pavadinimas
Kitos formos
nei subsidija
finansinę
paramą
gaunančių
įmonių skaičius
Naujų įmonių,
gavusių
investicijas,
skaičius

m.

m.

Tūkst. tonų

564,5

507

Lietuvos
statistikos
departamentas

Matavimo vnt.

Pradinė
reikšmė

Siektina
reikšmė 2023
m.

Duomenų
šaltinis

Įmonės

-

4

Duomenys iš
projektų

Įmonės

-

2

Duomenys iš
projektų

Sudaryta Vertintojų.

7.7 Kaip FP prisideda prie strateginių tikslų siekimo
2014–2020 m. Lietuva, siekdama užtikrinti SVV subjektams prieinamumą prie reikalingų finansavimo
šaltinių, diegs ir įgyvendins įvairius verslo finansavimo modelius, ypatingą dėmesį skirdama pradedančiajam
verslui bei didelį augimo potencialą turinčioms įmonėms.
Nacionalinės pažangos programos 3 prioritete „Ekonominiam augimui palanki aplinka“ numatytas
bendras tikslas – sukurti augimui ir konkurencingumui palankias aplinkos sąlygas. Šio bendro tikslo bus
siekiama konkrečiais tikslais ir uždaviniais:
 3.1 tikslas. Sukurti palankias verslumo ir darnios verslo plėtros sąlygas;
 3.1.2 uždavinys. Skatinti verslumą ir verslo plėtrą, įskaitant tiesiogines užsienio investicijas.
Siekiant sustiprinti šalies verslą, garantuosiantį ilgalaikį ir darbo vietas kuriantį ekonominį augimą,
numatomos valstybės investicijos į verslumo skatinimą, naujo verslo kūrimą ir esamo palaikymą ar plėtrą.
Itin svarbu užtikrinti platų ir sumanų FP naudojimą, nes tai pritrauktų privatų kapitalą ir sustiprintų šalies
ekonomikos konkurencingumą. Viena iš šių investicijų paskirčių – kurti aukštos pridėtinės vertės darbo
vietas, kurios ne tik leistų naudoti vidinį šalies potencialą, bet ir konkuruoti Europos ir pasaulyje dėl
žmogiškųjų ir finansinių išteklių.
Atsižvelgiant į vertinimo 1–4 dalyse pateiktą informaciją, identifikuojančią išorinio verslo
finansavimo trūkumą ir vertinimo 5 dalyje pateiktą investavimo strategiją, detalizuojančią finansinio
produkto pasirinkimą, planuojama, kad siūlomos įgyvendinti FP, leis pasiekti VP numatytus tikslus ir
uždavinius, išreikštus konkrečiais kiekybiniais rodikliais.

8

Nuostatos dėl ex-ante peržiūros

Vadovaujantis Reglamento Nr. 1303/2013 37 straipsnio 2 dalies g punktu, vertinimas turi būti
peržiūrimas ir atnaujinamas. Atsižvelgiant į tai, kad yra sunku numatyti ekonominės aplinkos pokyčius
visam 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui, ši numatyta peržiūrėjimo ir atnaujinimo sąlyga suteikia ES
SF lėšų panaudojimo lankstumą. Vertinimas turi būti atnaujinamas, kai VI ir (arba) ministerija, pagal
kompetenciją atsakinga už FP įgyvendinimą, mano, kad vertinimo išvados nebeatitinka rinkos sąlygų.
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Kadangi FP, kurios finansuojamos iš ES SF lėšų ir yra aprašytos vertinimo 7 dalyje, turi aiškiai
apibrėžtus tikslus ir rezultatus, todėl, atsižvelgiant į tai, vertinimo atnaujinimas gali būti inicijuotas ir prieš
įgyvendinant FP ir jų įgyvendinimo metu. Jeigu numatyti rezultatai nėra pasiekti, VI ir (arba) ministerija,
pagal kompetenciją atsakinga už FP įgyvendinimą, gali nuspręsti atlikti vertinimo atnaujinimą.
Atsižvelgdama į atnaujintas vertinimo išvadas, VI ir (arba) ministerija, pagal kompetenciją atsakinga
už FP įgyvendinimą, turėtų imtis veiksmų, jei tai būtina, siekiant pagerinti FP atitikimą rinkos poreikiams.
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1 priedas. Skolinėms FP įgyvendinti skirtų ES lėšų suma (kartu su fondų valdytojų
valdymo mokesčiu) ir planuojamų pritraukti FT privačių lėšų suma per metus, remiantis
interviu su FĮ

17,3
4,3
29
57,65
90,4

Planuojamų pritraukti FT
privačių lėšų suma per
metus, mln. Eur
60,12
5,0
11,77
0,15
35,0

21,5

0,32

220,15

112,36

Priemonei įgyvendinti skirtų ES
lėšų suma, mln. Eur

FP
Portfelinės garantijos paskoloms
Portfelinės garantijos lizingui
Garantijų fondas
Lengvatinės paskolos
Pasidalytos rizikos paskolos
Lengvatinės paskolos pradedantiems
verslą
Iš viso lėšų per metus:

Sudaryta Vertintojų, remiantis EIM ir pakartotinės FT apklausos duomenimis (2017 m.).
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2 priedas. SVV subjektams planuojamos panaudoti lėšos per RKF FP, remiantis
nustatytais (planuojamais) reikalavimais
RKF tipas

Fondo dydis

Bendrai su verslo angelais
investuojantis fondas
Plėtros fondas I
Plėtros fondas II
Ankstyvos stadijos ir plėtros
fondas I
Ankstyvos stadijos ir plėtros
fondas II
Ko-investicinis fondas
Ko-investicinis fondas II
Ko-investicinis fondas MTEPI
Ko-investicinis
fondas
susisiekimui
Akceleravimo fondas
Iš viso:
Sudaryta

62

Vertintojų,

Bendras investicijų dydis, mln. Eur
ES lėšos62
Privačios lėšos

10,49

10,23

8 (MVĮ lygyje)

28,47
33,29

14,51
16,18

13,96
17,11

20,13

13,8

6,33

20,61

13,76

6,85

12,1-17,6
10,18-14,84
4,25

11
9,28
4

1,1-6,6
0,9-5,56
0,25

4,4

4

0,4

16,36
160,28-170,44

13,47
110,23

2,86
57,51-67,67

remiantis

INVEGOS

Lėšos nurodytos be fondų fondo valdytojo valdymo išlaidų.

duomenimis

ir

MTEPI

išankstiniu

vertinimu.

3 priedas. Iš INVEGOS fondo, JEREMIE kontroliuojančiojo fondo ir VSF grįžtančių lėšų pasiskirstymas, mln. Eur
Metų pabaiga
INVEGOS fondo grįžusios
lėšos, iš jų63:
Grįžusios lėšos, kurios bus
naudojamos INVEGOS
fondo esamiems
įsipareigojimams dengti
Laisvos grįžusios lėšos
Laisvos VSF grįžusios
lėšos, iš jų:
Grįžusios lėšos, kurios bus
naudojamos Verslumo
skatinimo fondo esamiems
įsipareigojimams dengti
Laisvos grįžusios lėšos
JEREMIE
kontroliuojančiojo fondo
grįžusios lėšos, iš jų:
Grįžusios lėšos, kurios bus
naudojamos JEREMIE
kontroliuojančiojo fondo
esamiems įsipareigojimams
dengti
Laisvos grįžusios lėšos
Iš viso grįžusios lėšos, iš
jų:
Grįžusios lėšos, kurios bus
naudojamos esamiems
įsipareigojimams dengti
Laisvos grįžusios lėšos,
pamečiui
Laisvos grįžusios lėšos
kaupiamuoju būdu, iš jų:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Iš viso

0

-

0

24,45

32,06

33,23

29,36

24,00

38,24

8,59

9,00

8,08

9,55

9,58

-

-

1,60

262,75

0

0

0,01

1,07

0,27

43,68

21,21

49,14

46,52

20,60

13,41

1,20

0,88

0,77

0,62

0,64

0,46

200,49

0

0

-

23,38

31,79

-10,45

8,15

-25,14

-8,28

-12,02

-4,41

6,88

8,67

8,80

10,93

12,81

11,14

62,26

0

0

0

0

1,36

3,13

3,32

2,17

1,47

0,41

0,07

0,07

0,07

0,04

0,02

-

0

12,12

-

-

-

-

0,00

0,14

0,24

0,28

0,36

0,38

0,32

0,36

0,32

0,33

0,27

0,27

0,27

3,54

-

-

-

-

1,36

2,99

3,08

1,89

1,11

0,03

-0,25

-0,29

-0,25

-0,29

-0,26

-0,27

-0,27

8,57

0,17

5,21

14,77

0,02

0,32

0,43

1,39

3,42

6,05

6,95

3,42

2,03

2,03

-

-

-

-

46,21

0,17

5,21

14,77

0,02

0,32

0,43

1,39

2,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,15

-

-

-

-

-

-

-

0,58

6,05

6,95

3,42

2,03

2,03

-

-

-

-

21,06

0,17

5,21

14,77

24,47

33,95

22,81

21,18

23,14

46,04

10,66

3,42

2,03

2,03

0

0

0

0

209,88

0,17

5,21

14,77

1,09

0,59

44,25

22,84

52,26

46,88

20,98

13,73

1,56

1,20

1,10

0,90

0,92

0,73

229,18

0

-

-

23,38

33,15

-7,46

11,23

-22,67

-1,12

-5,04

-1,24

8,62

10,45

8,51

10,68

12,54

10,87

91,90

0

0

0

23,38

56,53

49,07

60,30

37,05

29,88

17,90

13,23

19,82

28,24

36,76

47,43

59,97

70,84

70,84

INVEGOS fondo

0

0

0

23,38

55,17

44,72

52,87

27,72

19,45

7,43

3,02

9,90

18,57

27,37

38,31

51,12

62,26

62,26

Verslumo skatinimo fondo
JEREMIE
kontroliuojančiojo fondo

0

0

0

0

1,36

4,35

7,44

9,33

10,44

10,47

10,22

9,92

9,67

9,38

9,12

8,85

8,57

8,57

0

0

0

0

0

0

0

0,58

6,63

13,58

17,00

19,03

21,06

21,06

21,06

21,06

21,06

21,06

Sudaryta INVEGOS, pagal EIM, EIF ir INVEGOS pateiktus duomenis.
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Į grįšiančių lėšų prognozę įtrauktos palūkanų pajamos iš investicijų, darant prielaidą, kad investicijos bus laikomos iki išpirkimo termino pabaigos

4 priedas. Išorinio verslo finansavimo rinkos trūkumo padengimas 2018–2023 m.
laikotarpiu, panaudojant planuojamus skirti FP dydžius, mln. Eur

FP pavadinimas

Maksimalus
FP dydis,
mln. Eur

Skirtas/planuoj
amas skirti FP
dydis,
mln. Eur*

Padengiamas
rinkos
trūkumas su
planuojamu FP
dydžiu,
mln. Eur

Padengtas
rinkos
trūkumas iki
2019-12-31 su
planuojamu FP
dydžiu,
mln. Eur64

2019-12-31
dienai
nepadengtas
rinkos
trūkumas

Įgyvendinamos FP
Lengvatinės
paskolos
ir
lizingo sandorių
finansavimas
Pasidalytos
rizikos paskolos
Sutelktinės
paskolos
Portfelinės
garantijos
paskoloms
Portfelinės
garantijos lizingo
sandoriams
Portfelinės
garantijos
faktoringo
sandoriams
Ankstyvos
stadijos ir plėtros
fondas
I
(investicijos)
Ankstyvos
stadijos ir plėtros
fondas
II
(investicijos)
Plėtros fondas I
(investicijos)
Plėtros fondas II
(investicijos)
Bendrai su verslo
angelais
investuojantis
fondas
Ko-investicinis
fondas
I
(investicijos)
Ko-investicinis
fondas
II
(investicijos)
Ko-investicinis
fondas MTEPI
(investicijos)
Ko-investicinis
64

106

59,91

72

65,432

6,568

111

67,79

128,86

50,67

78,19

20

20

28

2,587

25,413

75

54,1

236,82

160,62

76,2

20

8,45

39,5

25,02

14,48

5,8

4,3

25

12,396

12,604

13,8

13,8

11

0,7

10,3

14,8

14,8

12

0,65

11,35

15,6

15,6

19

2,57

16,43

17,4

17,4

21

0

21

11

11

16

0,9

15,1

17,5

17,5

18

0,835

17,165

11,6

11,6

10,2

3,35

6,85

10

5

4,25

0

4,25

10

5

4,4

0

4,4

Planuojamas skirti FP dydis yra nurodytas su preliminariomis INVEGA valdymo išlaidomis.

FP pavadinimas

fondas
susisiekimui
Akceleravimo
fondas
(investicijos)
Lengvatinės
paskolos
pradedantiems
verslą
IŠ VISO
Portfelinės
garantijos
paskoloms 2
Portfelinės
garantijos
faktoringo
sandoriams 2
Skolos fondų FP
Verslo obligacijų
bendrafinansavi
mo FP
Alternatyvių
finansuotojų FP
INVEGOS
tiesiogiai
teikiamos
paskolos
IŠ VISO

Padengtas
rinkos
trūkumas iki
2019-12-31 su
planuojamu FP
dydžiu,
mln. Eur64

2019-12-31
dienai
nepadengtas
rinkos
trūkumas

Maksimalus
FP dydis,
mln. Eur

Skirtas/planuoj
amas skirti FP
dydis,
mln. Eur*

Padengiamas
rinkos
trūkumas su
planuojamu FP
dydžiu,
mln. Eur

34,48

34,48

17

1,05

15,95

31,4

24,55

22,6

16,71

5,89

525,38

385,28
685,63
Siūlomos įgyvendinti naujos FP

343,49

342,14

60

93

222,2

-

-

20

10

62,5

-

-

100

100

186

-

-

50

50

93

120

90

92,07

-

-

200

25

5,81

-

-

368,00

661,58

550,00

Sudaryta Vertintojų.

-

-

5 priedas. Individualių garantijų išorinio verslo finansavimo rinkos trūkumo padengimas
2020–2024 m. laikotarpiu, panaudojant planuojamus skirti FP dydžius, mln. Eur
Maksimalus
FP dydis,
mln. Eur

Planuojamas
skirti FP dydis,
mln. Eur*

Padengiamas rinkos
trūkumas su planuojamu FP
dydžiu, mln. Eur

Individualios garantijos (GIF III)

100

47

200,96

Eksporto kredito garantijos (EKG)

18

18

34

FP pavadinimas

Sudaryta Vertintojų.

6 priedas. Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti FP, finansuojamos iš ES SF (įskaitant grįžusias (nacionalines) lėšas) ir skirtos
paskoloms teikti
Sutelktinės
paskolos
„Avietė“

INVEGOS
tiesiogiai
teikiamos
paskolos
(Startuok,
Perspektyva)

Alternatyvių
finansuotojų
FP
(paskoloms ir
faktoringo
sandoriams)

Skolos fondai

92

120

100

FP pavadinimas

AKF2

VSF2

PRP

Skirta, mln. Eur

63,65

24,54

48,04

20

55 proc. paskolo
s sumos

60 proc.
paskolos
sumos
(reaguojant į
pokyčius
rinkoje iki
2021-06-30
taikomos
papildomos
sąlygos ir gali
būti
finansuojama
100 proc.
paskolos
sumos)

-

-

iki 50 proc.

2007–2013 m.
programavim
o laikotarpiu
grįžusios ir
(ar)
grįšiančios
lėšos

ES SF, 2007–
2013 m.
programavim
o laikotarpiu
grįžusios ir
(ar)
grįšiančios
lėšos,
nacionalinio
biudžeto lėšos

2007–2013 m.
programavim
o laikotarpiu
grįžusios ir
(ar)
grįšiančios
lėšos,
valstybės
biudžeto lėšos

Valstybės
biudžeto lėšos,
2007–2013 m.
programavim
o laikotarpio
grįžusios ir
(ar)
grįžtančios
lėšos

Investicijos,
apyvartinis
kapitalas

Investicijos ir
apyvartinis
kapitalas,
MTEPI
projektų
finansavimas

Privačios
investicijos

Finansavimo
šaltinis

Finansavimo
paskirtis

25 proc. paskolos
sumos

2007–2013 m.
programavimo
laikotarpiu grįžusios
ir (ar) grįšiančios
lėšos

10 proc. paskolo
s sumos

ES SF lėšos

Investicijos ir apyvartinis kapitalas

ES SF lėšos

Investicijos,
apyvartinis
kapitalas, kredito
linijos

Verslo obligacijų
bendrafinansavim
o FP

50
Ne mažiau kaip 30
proc.

Investicijos,
apyvartinis
kapitalas

Investicijos,
apyvartinis
kapitalas

Valstybės biudžeto
lėšos, 2007–2013
m. programavimo
laikotarpio
grįžusios ir (ar)
grįžtančios lėšos

Investicijos,
apyvartinis
kapitalas

46

Maksimalus
paskolos dydis

Rizikos
pasidalijimas

Galutiniai
naudos gavėjai

Ne daugiau kaip
450 tūkst. Eur AKF2
lėšų + ne mažiau kaip
25 proc. paskolos
sumos banko
nuosavų lėšų (viso iki
600 tūkst. EUR arba
daugiau banko
nuosavų lėšų
sąskaita)

Iki 4 mln. Eur

Ne daugiau
kaip 10 000
eurų suma ir
finansuojama
ne daugiau
kaip 40 proc.
paskolos
sumos
(reaguojant į
pokyčius
rinkoje iki
2021-06-30
taikomos
papildomos
sąlygos)

Rizikos
pasidalijimas –
45:55

Prisiimama
visa
,,Avietės”
lėšų
skolinimosi
rizika

SVV subjektai,
veikiantys <12
mėn.

SVV subjektai

SVV
subjektai

3 mėn.
EURIBOR (tik
10 proc.
paskolos daliai)
+ iki 3 proc.
pastovi palūkanų
dalis (kredito
unijos marža).

45 proc.
paskolos daliai
nėra, 55 proc.
paskolos daliai
rinkos sąlygos,
pritaikius
palūkanų
nuolaidą
numatytą
sutartyje; arba
rinkos palūkanų
norma visai
paskolos daliai

Rinkos
palūkanos ir
(arba)
lengvatinės
palūkanos

De minimis
pagalba; arba
nėra, kai
palūkanų norma
yra rinkos

De minimis
pagalba; nėra,
kai palūkanų
norma yra
rinkos

Iki 25 tūkst. Eur
(iki 90 proc. ESF
lėšos ir ne
mažiau kaip
10 proc. KU
nuosavų lėšų)

100 proc. FT rizika

SVV subjektai

Iki 5 mln. Eur
(reaguojant į
pokyčius
rinkoje šios
sąlygos gali
būti
keičiamos).

Iki 100 proc.
INVEGOS
rizika

Iki 500 000
Eur
(reaguojant į
pokyčius
rinkoje šios
sąlygos gali
būti
keičiamos).

MVĮ emisijos
dydis
neribojamas,
tačiau skolos
fondo
investicija
(paskola)
negali būti
didesnė nei 3
mln. Eur
(reaguojant į pokyčius
rinkoje šios sąlygos gali būti
keičiamos)

Ne daugiau nei 10
mln. EUR, tačiau ne
daugiau nei 70 proc.
emisijos
(reaguojant į pokyčius rinkoje
šios sąlygos gali būti keičiamos)

Iki 70 proc.
INVEGOS rizika

Iki 100 proc.
FT rizika

Iki 70 proc.
INVEGOS
rizika

SVV
subjektai

SVV subjektai

SVV subjektai,
didelės įmonės

Rinkos
palūkanos ir
(arba)
lengvatinės

Rinkos
palūkanos ir
(arba)
lengvatinės

Rinkos
palūkanos

Rinkos palūkanos ir
(arba) lengvatinės

De minimis
pagalba,
BBIR

De minimis
pagalba; nėra,
kai palūkanų
norma yra
rinkos

Rinkos
sąlygomis

De minimis
pagalba; nėra, kai
palūkanų norma yra
rinkos sąlygomis

Valiuta

Palūkanų norma

Valstybės
pagalba

Maksimali banko
marža 3 proc.,
kintama palūkanų
dalis – (3 mėn.
EURIBOR+0,1 proc.
) < 3 proc.

De minimis pagalba

Lėšų naudojimo
laikotarpis

Paskolų sutartys
sudaromos iki 2021
m. gruodžio 31 d.
(galimybė šį terminą
pratęsti)

Valdymo
(administravimo
) mokestis FT

Nėra

FT skaičius

2

Iki 2023 m.
rugsėjo 30 d.

sąlygomis

sąlygomis

Iki 2023 m.
gruodžio 31 d.

3 metai nuo
sutarties,
pasirašomos
tarp
INVEGOS ir
FT,
pasirašymo
dienos
(galimybė šį
terminą
pratęsti)

Yra (pagal EK reglamento Nr.
480/2014 12-13 straipsnių nuostatas)
1

2

sąlygomis
Nenustatyta

Nenustatyta

Iki de
minimis
reglamento
galiojimo
pabaigos

Nenustatyta

-

-

-

iki 2 proc.
kasmet

-

Neribojamas

-

Neribojamas

iki 3

-

7 priedas. Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti FP, finansuojamos iš ES SF (įskaitant grįžusias (nacionalines) lėšas) ir skirtos
garantijoms teikti

Skirta, mln. Eur *

Finansavimo
šaltinis

Garantuojamo
sandorio paskirtis
Garantijos dydis
Viršutinės ribos
norma (angl. Cap
Rate)
Garantuojamų
paskolų
(faktoringo,
lizingo sandorių)
trukmė
Maksimali
garantijos suma

PGP
(Portfelinės
garantijos
paskoloms)

PGL
(Portfelinės
garantijos lizingo
sandoriams)

GPV
(Individualios
valstybės
garantijos
pradedantiesiems
verslą)

50,79

8

8,28

PGF
(Portfelinės
garantijos
faktoringo
sandoriams)

PGF2
(Portfelinės
garantijos
faktoringo
sandoriams 2)

4

10

PGP2 (Portfelinės
garantijos
paskoloms 2)

93

EKG
(Eksporto kredito
garantijos)

GIF III
(Individualios
valstybės
garantijos,
įskaitant garantijas
už įmonių
obligacijas)

17

23,5

2007–2013 m.
2007–2013 m.
2007–2013 m.
2007–2013 m.
programavimo
valstyb
2007–2013 m.
programavimo
ES SF lėšos ir (ar) ES SF lėšos ir (ar)
programavimo
programavimo
laikotarpiu grįžusios ir
ės
programavimo
laikotarpiu grįžusios
grįšiančios lėšos
grįšiančios lėšos laikotarpiu grįžusios ir laikotarpiu grįžusios ir (ar) grįšiančios lėšos,
biudžet laikotarpiu grįžusios ir
ir (ar) grįšiančios
(ar) grįšiančios lėšos (ar) grįšiančios lėšos nacionalinio biudžeto
o lėšos (ar) grįšiančios lėšos
lėšos
lėšos
Investicijos ir
Investicijos ir
Investicijos į įrangą ir
Eksporto sandorio
Investicijos ir
apyvartinis kapitalas Apyvartinis kapitalas Apyvartinis kapitalas Apyvartinis kapitalas
apyvartinis kapitalas
įrengimus
rizikai mažinti
apyvartinis kapitalas
(tik paskolos)
30-80 proc. (lizingo
80 proc.
30-80 proc.
80 proc.
Iki 90 proc.
atveju – iki 70 proc.)
20 proc.

Netaikoma

20 proc.

Iki 35 proc.

Netaikoma

iki10 m.

Neribojama

Iki 12 mėn.

6 metai

Neribojama

1,5 mln. Eur

20 tūkst. Eur

1,5 mln. Eur

Ribojimas pagal
COVID komunikatą

GNG

SVV subjektai

Valstybės pagalba

De minimis

Garantijos
mokestis
(atlyginimas)

Vienkartinis
4 proc.
(subsidijuojamas
valstybės:
SVV subjektai
moka 1 proc.)
Nuo 2020-01-01 1
proc. + metinė
priemoka

Vienkartinis 0,5-1 proc.

2 mln. Eur

SVV subjektai ir DĮ

Vienkartinis 0,51 proc.

Vienkartinis 0,51,6 proc.

1,5 mln. Eur
SVV subjektai ir DĮ

COVID komunikatas

Nėra

De minimis

COVID komunikatas

Pagal patvirtintą
metodiką

Nuo 2020 m. sausio
1 d. 1-1,5 proc. +
metinė priemoka

* neįskaitant INVEGOS fondo valdytojo valdymo mokesčio

8 priedas. Lietuvoje veikiantys 2014–2020 m. laikotarpio RKF su valstybės dalyvavimu (2019 m. duomenimis)

Įsteigimo
data
Skirta lėšų
suma ( ES SF
lėšomis
finansuojamų
FP atveju su
valdymo
mokesčiais),
mln. Eur

GNG

Maksimalus
investicijų į
vieną GNG
dydis

Ankstyvosios
stadijos ir
plėtros
fondas I
(valdytojas –
UAB „Open
Circle
Capital GP“)

Ankstyvosios
stadijos ir
plėtros
fondas II
(valdytojas –
UAB Iron
Wolf Capital
GP)

Koinvesticinis
fondas
(valdytojas –
Invega kartu
su UAB
„Kofinansavi
mas“)

Koinvesticinis
fondas II
(valdytojas –
Invega kartu
su UAB
„Kofinansavi
mas“)

Koinvesticinis
fondas
susisiekimui
(valdytojas –
Invega kartu
su UAB
„Kofinansavi
mas“)

Akceleravim
o fondas
(valdytojai –
UAB Wise
Guys PreSeed
Management,
UAB Wise
Guys Seed
Management,
UAB 70
Ventures
Accel GP,
UAB 70
Ventures
Seed GP)
2018-12-06
2018-12-07

Baltijos
inovacijų
fondas I

Baltijos
inovacijų
fondas II

Plėtros
fondas I
(valdytojas –
Practica
Capital)

Plėtros
fondas II
(valdytojas –
UAB LcX
GP)

Bendrai su
verslo
angelais
investuojantis
fondas
(valdytojas –
UAB „VAF2
GP“)

2012

2019-07-12

2018-11-29

2018-12-19

2018-07-02

2017-08-09

2018-12-12

2017-07 -11

2017-07-11

2019-05-06

26

26

15,6

17,4

11

13,8

14,8

15

11,6

5

34,48

MVĮ ir mažos
(angl.
Smallcaps) ir
vidutinės
(angl.
Midcaps)
kapitalizacijos
įmonės
Nėra
nustatytas,
tačiau fondas
veikia pagal
rinkos
standartus ir
investicijos į
GNG turėtų
svyruoti nuo 1
mln. Eur iki
15 mln. Eur

MVĮ ir mažos
(angl.
Smallcaps) ir
vidutinės
(angl.
Midcaps)
kapitalizacijos
įmonės
Nėra
nustatytas,
tačiau fondas
veikia pagal
rinkos
standartus ir
investicijos į
GNG turėtų
svyruoti nuo 1
mln. Eur iki
15 mln. Eur

MVĮ

MVĮ

MVĮ

MVĮ

MVĮ

MVĮ

MVĮ

MVĮ

MVĮ

Iki 20 proc.
fondo vertės

Iki 20 proc.
fondo vertės

Iki 600 tūkst.
Eur

Iki 15 proc.
fondo vertės

Iki 15 proc.
fondo vertės

Iki 1,6 mln.
Eur

Iki 1,6 mln.
Eur

Iki 1,6 mln.
Eur

Iki 10 proc.
fondo vertės

51

Baltijos
inovacijų
fondas I

Investavimas

Investavimo
laikotarpis

Į MVĮ akcinį
kapitalą arba į
iš dalies akcinį
kapitalą
įmonių
pradinio
augimo
(veiklos
pradžios,
vėlesnės ir
augimo)
stadijose

Neapibrėžtas
sutartyje

Baltijos
inovacijų
fondas II

Į MVĮ akcinį
kapitalą arba į
iš dalies akcinį
kapitalą
įmonių
pradinio
augimo
(veiklos
pradžios,
vėlesnės ir
augimo)
stadijose

Neapibrėžtas
sutartyje

Plėtros
fondas I
(valdytojas –
Practica
Capital)

Į MVĮ akcinį
kapitalą arba į
iš dalies akcinį
kapitalą
įmonių
pradinio
augimo
(veiklos
pradžios,
vėlesnės ir
augimo)
stadijose

Iki 2023-1231

Plėtros
fondas II
(valdytojas –
UAB LcX
GP)

Į MVĮ akcinį
kapitalą arba į
iš dalies akcinį
kapitalą
įmonių
pradinio
augimo
(veiklos
pradžios,
vėlesnės ir
augimo)
stadijose

Iki 2023-1231

Bendrai su
verslo
angelais
investuojantis
fondas
(valdytojas –
UAB „VAF2
GP“)

Į MVĮ akcinį
kapitalą arba į
iš dalies akcinį
kapitalą
įmonių
pradinio
augimo
(veiklos
pradžios,
vėlesnės ir
augimo)
stadijose

Iki 2023-1231

Ankstyvosios
stadijos ir
plėtros
fondas I
(valdytojas –
UAB „Open
Circle
Capital GP“)

Į technologijų
sektoriuose
veikiančių
MVĮ akcinį
kapitalą arba į
iš dalies akcinį
kapitalą
įmonių
pradinio
augimo
(veiklos
pradžios,
vėlesnės ir
augimo)
stadijose

Iki 2022-0808

Ankstyvosios
stadijos ir
plėtros
fondas II
(valdytojas –
UAB Iron
Wolf Capital
GP)

Į sumanios
specializacijos
sektoriuose
veikiančių
MVĮ, kurios
vykdo MTEPI
veiklas(apytik
sliai 80 proc.
Fondo
investicijų),
akcinį kapitalą
arba į iš dalies
akcinį kapitalą
įmonių
pradinio
augimo
(veiklos
pradžios,
vėlesnės ir
augimo)
stadijose

Iki 2023-1231

Koinvesticinis
fondas
(valdytojas –
Invega kartu
su UAB
„Kofinansavi
mas“)

Į MVĮ akcinį
kapitalą arba į
iš dalies akcinį
kapitalą
įmonių
pradinio
augimo
(veiklos
pradžios,
vėlesnės ir
augimo)
stadijose

Iki 2023-1231**

Koinvesticinis
fondas II
(valdytojas –
Invega kartu
su UAB
„Kofinansavi
mas“)

Koinvesticinis
fondas
susisiekimui
(valdytojas –
Invega kartu
su UAB
„Kofinansavi
mas“)

Akceleravim
o fondas
(valdytojai –
UAB Wise
Guys PreSeed
Management,
UAB Wise
Guys Seed
Management,
UAB 70
Ventures
Accel GP,
UAB 70
Ventures
Seed GP)

Į sumanios
specializacijos
sektoriuose
veikiančių
MVĮ, kurios
vykdo MTEPI
veiklas (50
proc. Fondo
investicijų),
akcinį kapitalą
arba į iš dalies
akcinį kapitalą
įmonių
pradinio
augimo
(veiklos
pradžios,
vėlesnės ir
augimo)
stadijose

Į MVĮ, kurios
kuria
mobilumo
paslaugas ir
produktus,
intelektines
transporto
sistemas (ITS)
ir inovatyvias
transporto
technologijas,
mažinančias
transporto
sukuriamą
CO2 emisiją,
akcinį kapitalą
arba į iš dalies
akcinį kapitalą
įmonių
pradinio
augimo
(veiklos
pradžios,
vėlesnės ir
augimo)
stadijose

Į MVĮ akcinį
kapitalą arba į
iš dalies
akcinį kapitalą
įmonių priešankstyvojoje
ir
ankstyvojeje
stadijose

Iki 2023-1231

Iki 2023-1231 (14,48 mln.
Eur, o likusi
suma ne
trumpiau kaip
per 5 m. nuo
FP
„Akceleratori

Iki 2023-1231

Investuotojų
(tik valstybės)
gaunama
pelno dalis
(angl. Hurdle
Rate) RKF ar
investicijų
(koinvesticinių
priemonių
atveju)
lygmenyje

Baltijos
inovacijų
fondas I

Baltijos
inovacijų
fondas II

Plėtros
fondas I
(valdytojas –
Practica
Capital)

Plėtros
fondas II
(valdytojas –
UAB LcX
GP)

Bendrai su
verslo
angelais
investuojantis
fondas
(valdytojas –
UAB „VAF2
GP“)

Iki 6 proc.
fondų fondo
lygmenyje;
fondų fondų ir
fondų
valdytojų
sutartyse yra
numatyti
atskiri
susitarimai

Iki 6 proc.
fondų fondo
lygmenyje;
fondų fondų ir
fondų
valdytojų
sutartyse yra
numatyti
atskiri
susitarimai

Iki 6 proc.

Iki 6 proc.

Netaikoma

Sudaryta Vertintojų, remiantis INVEGA 2020 m. gruodžio mėn. duomenimis
*MSI – mokslo ir studijų institucija
** Su galimybe pratęsti iki 2023-12-31

Ankstyvosios
stadijos ir
plėtros
fondas I
(valdytojas –
UAB „Open
Circle
Capital GP“)

Ankstyvosios
stadijos ir
plėtros
fondas II
(valdytojas –
UAB Iron
Wolf Capital
GP)

Koinvesticinis
fondas
(valdytojas –
Invega kartu
su UAB
„Kofinansavi
mas“)

Koinvesticinis
fondas II
(valdytojas –
Invega kartu
su UAB
„Kofinansavi
mas“)

Koinvesticinis
fondas
susisiekimui
(valdytojas –
Invega kartu
su UAB
„Kofinansavi
mas“)

Iki 6 proc.

Iki 6 proc.

Iki 6 proc.

Iki 6 proc.

Iki 4 proc.

Akceleravim
o fondas
(valdytojai –
UAB Wise
Guys PreSeed
Management,
UAB Wise
Guys Seed
Management,
UAB 70
Ventures
Accel GP,
UAB 70
Ventures
Seed GP)
us 2”
įgyvendinimo
pradžios)

Iki 6 proc.

9 priedas. Dalinio palūkanų kompensavimo priemonės sąlygos (2019 m. IV ketv.
duomenimis)

Priemonė Nr. 03.1.1IVG-T-809 „Dalinis
palūkanų
kompensavimas“ (SVV
subjektų verslumui
didinti)
Skirta, mln. Eur

26,402

Dalinis palūkanų kompensavimas
Priemonė Nr.
04.2.1-IVG-T-811
Priemonė Nr. 03.3.1„Dalinis palūkanų
IVG-T-810 „Dalinis
kompensavimas“
palūkanų
(pramonės
kompensavimas“
įmonėms
efektyvumui
didinti)
3,2
0,7

Valstybės pagalba

De minimis

Sprendimų
priėmimas

Iki 2020-05-13

Kompensavimo
laikotarpis

Iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

Iš biudžeto lėšų finansuojama
priemonė palūkanų
kompensavimui [patvirtinta
2020-05-13, galiojanti
suvestinė nuo 2020-07-16]

0,5
De minimis ir EK komunikatas
(SVV subjektams, vykdantiems
krovinių vežimo sausumos
keliais veiklą)
Nereglamentuota/Iki 2020 m.
gruodžio 31 d. (atidėtų paskolų
gražinimo sutartims)
Nereglamentuota / 2020 m.
gruodžio 31 d. (atidėtų paskolų
gražinimo sutartims)
95 proc. SVV subjektų, turinčių
galiojančią paskolos (lizingo)
sutartį.

SVV, veikiantis iki 5
metų:

1) 80 proc., kai projekto
vykdytojo registravimo
vieta Vilnius, Kaunas,
Klaipėda;
2) 95 proc., kai projekto
vykdytojo registravimo
vieta kitos savivaldybės,
esančios ne Vilniaus,
Kauno ar Klaipėdos
miestų teritorijoje;
Kompensacijos
dydis

SVV, veikiantis ilgiau nei
5 metus:
1) 50 proc., kai projekto
vykdytojo registravimo
vieta Vilnius, Kaunas,
Klaipėda;
2) 95 proc., kai projekto
vykdytojo registravimo
vieta kitos savivaldybės,
esančios ne Vilniaus,
Kauno ar Klaipėdos
miestų teritorijoje;
SVV, kurie gavę
apyvartinę paskolą,
kredito liniją ar
investicinę paskolą.
SVV, veikiantys prekybos
sektoriuje

95 proc. visose
savivaldybėse
registruotoms MVĮ,
kurios gavusios
investicinę paskolą ir
veikia paslaugų ir
gamybos sektoriuose

100 proc. visose
savivaldybėse
registruotoms:
Garantuota ir
negarantuota
INVEGOS
individualia
garantija investicinė
paskola ir lizingas,
skirta įrangai ir
technologijoms
(technologiniams
sprendimams),
įgalinančioms
didinti įmonių
energijos vartojimo
efektyvumą, diegti.

100 proc. SVV subjektams,
turintiems galiojančią paskolos
sutartį (sutarties pasirašymo
terminas nėra ribojamas), kai
SVV subjektas 2020 m. kovo
16 d. gruodžio 31 d. laikotarpiu
yra visiškai atleistas nuo
paskolos grąžinimo ir
palūkanos šiuo laikotarpiu
nebuvo padidintos

Priemonė Nr. 03.1.1IVG-T-809 „Dalinis
palūkanų
kompensavimas“ (SVV
subjektų verslumui
didinti)
Tinkami
finansavimo
gavėjai
Apribojimai

Kompensacijos
laikotarpis

Dalinis palūkanų kompensavimas
Priemonė Nr.
04.2.1-IVG-T-811
Priemonė Nr. 03.3.1„Dalinis palūkanų
IVG-T-810 „Dalinis
kompensavimas“
palūkanų
(pramonės
kompensavimas“
įmonėms
efektyvumui
didinti)
MVĮ

SVV subjektai

Iš biudžeto lėšų finansuojama
priemonė palūkanų
kompensavimui [patvirtinta
2020-05-13, galiojanti
suvestinė nuo 2020-07-16]

Pramonės įmonės
(tiek SVV, tiek DĮ)

SVV subjektai

Metinė palūkanų norma ne daugiau kaip 7 proc.

Iki 36 mėn.
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Iki 60 mėn.

Iki 36 mėn. arba iki 6 mėn.
pradedant nuo 2020 m. kovo 16
d., bet ne ilgiau nei iki 2020 m.
gruodžio 31 d. (jeigu
kompensuojama 100 proc.
palūkanų)

