
Lietuvos verslo paramos agentūra 

 

 

 
 

 Priemonės „Invest LT-2“ 02 kvietimas 
 

Skiriama suma: 60 mln. Lt.   

Terminas: 2013.06.27 

 



 

 

 

 

Priemonės tikslas –  

skatinti tiesiogines vidaus investicijas ir 
naujų darbo vietų kūrimą. 

 

 

 



• Tiesioginė vidaus investicija – LR įsteigto privataus 

juridinio asmens, kuris yra kontroliuojamas arba jam daro 

nemažą įtaką LR juridiniai ir (arba) fiziniai asmenys, investicija 

 

 

 
Pareiškėją 

kontroliuojantis asmuo 

(LR fiziniai ar juridiniai 

asmenys) 

Tinkamas pareiškėjas 



• Investicijų projekto tiesiogiai sukurta darbo vieta – su 

investicijomis susijusios veiklos sukurtos darbo vietos, 

įskaitant darbo vietas, sukurtas padidėjus dėl investicijų 

atsiradusių pajėgumų naudojimui. 

 

 

 

 

 

• Darbo užmokestis gali būti dalinai finansuojamas tik 

vykdant projektą tiesiogiai sukurtoje darbo vietoje 

dirbančiam asmeniui. 

Projektas 

(investicija) 

Projekto dėka 

sukurtos darbo 

vietos 



Finansuojamos projektų veiklos  
 

               

  

    Finansuojamos veiklos,  

    susijusios su tiesioginių  

 vidaus investicijų  

    pritraukimu į  

    didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės 
pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. 

                

 

                 
 

 

 

Projektai prekybos srityje nefinansuojami !!! 



 

Didelės pridėtinės vertės gamyba arba 

paslaugos (1.2.2 kriterijus) –  

 
 

kai projekto veiklų dėka įsigyta įranga naudojama 50 

proc. ir daugiau AVAT gaminiams (paslaugoms) gaminti 

 

arba  

 

darbo našumas paraiškos pateikimo metais viršija darbo 

našumo vidurkį pagal ekonominės veiklos rūšį 

(www.stat.gov.lt).  



Reikalavimai pareiškėjams ir projektams (1) 
 

 

 Projektas nepradėtas iki paraiškos registravimo LVPA dienos; 

 Trukmė iki 24 mėn.  (išlaidos iki 2015 m. spalio 1 d.); 

 Vertė neviršija  172, 64 mln. Lt ; 

 projektas turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėn. 

 nuo sutarties pasirašymo dienos (statybos (rekonstrukcijos) atveju per 

12 mėn.); 

 Projektas atitinka  dvigubo finansavimo reikalavimus. 

 Pareiškėjas negavęs finansavimo pagal priemonę Invest LT-2. 

 Pareiškėjas neturi ekonominių sunkumų. 

 

 

 

 

 



Projektas negali būti įgyvendinamas Vilniaus m., Kauno m.  ir Klaipėdos m. sav. 

 

Jei projekto įgyvendinimo 

metu organizuojami 

darbuotojų specialieji 

mokymai, išlyga dėl 

didžiausių miestų 

savivaldybių šios veiklos 

įgyvendinimui netaikoma; 



 

Reikalavimai pareiškėjams ir projektams (2)  
 

 Pareiškėjo bendras investicijų dydis įgyvendinant projektą ne mažesnis kaip 3 mln. 

litų arba nuo Investicijų projekto pradžios pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip 20 

(dvidešimt) tiesiogiai su Investicijų projektu susijusių naujų darbo vietų ir išlaikys 

šias darbo vietas ne mažiau kaip 5 metus; 

 Projektui skiriamas finansavimo dydis nuo 700.000 Lt iki 10.000.000 Lt; 

 

 Kartu su paraiška turi būti pateiktas verslo planas. 

 Numatant projekte naują statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, turi būti 

pateiktas techninis projektas, parengtas teisės aktų nustatyta tvarka. 

      Jeigu verslo planas ar techninis projektas (jei taikoma) su paraiška 

nepateikiami, paraiška atmetama be paklausimo. 

 

 

 

 

 



Projektai nefinansuojami (sritys) – Aprašo 17 p.:  
 

  Skirtas žuvininkystės ir akvakultūros produktams, kuriems taikomas 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL 2000 L 17, p. 22); 

  Skirtas su žemės ūkio produktų pirmine gamyba (auginimu) susijusiai 

veiklai, kaip apibrėžta Komisijos Reglamente (EB) Nr. 1857/2006 (OL 

2006 L 358, p. 3); 

  Skirtas veiklai žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos srityse 

(Apraše numatytais atvejais); 

 Skirtas su eksportu susijusiai veiklai, t. y. pagalbai, tiesiogiai susijusiai 

su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla, arba 

kitoms su eksporto veikla susijusioms einamosioms išlaidoms; 

 

 

 

 

 

 



 Projektai nefinansuojami (sritys) – Aprašo 17 p.:  

 

 Teikia prioritetą vietinių, o ne importinių prekių vartojimui; 

  Skirtas anglių sektoriaus veiklai, kuriai taikomas Tarybos reglamentas 

(EB) Nr. 1407/2002 dėl valstybės paramos anglies pramonei (OL 2004 m. 

specialusis leidimas, 8 skyrius, 2 tomas, p. 170); 

 Skirtas veiklai plieno sektoriuje (taikoma, kai finansavimas teikiamas 

pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008 13 straipsnį);  

 Skirtas veiklai laivų statybos srityje (taikoma, kai finansavimas 

teikiamas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008 13 straipsnį); 

 Skirtas veiklai sintetinių pluoštų sektoriuje (taikoma, kai finansavimas 

teikiamas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008 13 straipsnį). 

 

 

 

 

 



 

 Projektai nefinansuojami (sritys) – Aprašo 17 p.:  
 

 yra pagalba įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais 

operacijas samdos pagrindais arba už atlygį, kaip nustatyta Komisijos 

reglamento (EB) Nr. 1998/2006 1 straipsnio 1 dalies g punkte (taikoma, 

kai finansavimas teikiamas kaip de minimis pagalba); 
 

 vykdomas gėrimų gamybos srityje (EVRK 2 red. klasės nuo 11.01 iki 

11.06, 20.14) ir tabako gamybos srityje (EVRK 2 red. klasė 12.00); 
 

 yra skirtas ūkinei komercinei veiklai, susijusiai su valstybės saugumo 

ir gynybos užtikrinimu, taip pat ginklų, šaudmenų, sprogmenų 

gamyba, laikymu ar pardavimu, kenksmingu poveikiu aplinkai; 
 

 yra skirtas pavojingų ir radioaktyvių medžiagų gamybai, perdirbimui, 

laikymui, nukenksminimui; 



 Projektai nefinansuojami (sritys) – Aprašo 17 p.: 
  

 

 yra skirtas narkotikų, narkotinių, stipriai veikiančių ir 
nuodingųjų medžiagų gamybai, pardavimui ir laikymui; 

 yra skirtas kultūrų, kuriose yra narkotinių, stipriai veikiančių ir 
nuodingųjų medžiagų, perdirbimui, pardavimui ir laikymui; 

 yra skirtas azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklai 
(EVRK 2 red. klasė 92); 

 yra skirtas medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų 
veiklai (EVRK 2 red. klasė 01.7); 

 vykdomas didmeninės ir mažmeninės prekybos srityje (EVRK 2 
red. skyriai 45, 46, 47); 

 vykdomas nekilnojamojo turto operacijų srityje (EVRK 2 red. 
skyrius 68); 

 vykdomas teisinės veiklos srityje (EVRK 2 red. grupė 69.1); 

 skirtas finansiniam tarpininkavimui (EVRK 2 red. 64-66 sk.) 

 



Tinkamos finansuoti projekto išlaidos 
(Komisijos  regl. Nr. 800/2008 ) 

 

 
 3.1 išlaidų eilutė „Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas” - vidinių inžinerinių 

tinklų įrengimo, pastatų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto išlaidos (techninis 

projektas!). (iki 30 proc.). 
 

4.1 išlaidų eilutė „Baldai“ –  tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų 

įsigijimas (iki 50 proc.). 

 

4.3 išlaidų eilutė „Kompiuterinė įranga“ –  tiesioginėms projekto veikloms vykdyti 

reikalingos kompiuterinės įrangos įsigijimas, finansinė nuoma (lizingas) (iki 50 proc.). 

 

4.4 išlaidų eilutė „Programinė įranga“– tiesioginėms projekto veikloms vykdyti 

reikalingos standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos 

programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams (iki 50 proc.). 

 

4.6 išlaidų eilutė „Kita“– tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų įrengimų, 

įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių įsigijimas, finansinė nuoma (lizingas) (iki 50 proc.). 

 

 

 

 

 



. 

 
 

 

 

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos 
(Komisijos  regl. Nr. 800/2008 ) 

 

 
 darbuotojų, įdarbintų tiesiogiai įgyvendinant investicijų projektą, darbo užmokesčio 

išlaidos:  

6.7 išlaidų eilutė „Darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims ir 

komandiruočių išlaidos“ –  darbuotojų, įdarbintų įgyvendinant investicijų projektą, 

darbo užmokesčio išlaidos (ne daugiau kaip 20 procentų projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų) (iki 50 proc.). Darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti rinkos kainų atitinkamos 

specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojams, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. 

 

darbuotojų specialiojo mokymo išlaidos:  

8.1 išlaidų eilutė „Mokymai“ – darbuotojų specialiojo mokymo organizavimo paslaugų 

pirkimas. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų (25-45 proc. priklausomai nuo įmonės dydžio + 10 proc., kai mokymas 

suteikiamas neįgaliems ar palankių sąlygų neturintiems darbuotojams).  

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos 
(Komisijos  regl. Nr. 1998/2008 ) 

 

  

1 išlaidų kategorijos „Žemė“ 1.2 išlaidų eilutė „Kita“ – žemės nuomos išlaidos 

(iki 50 proc.). 

 

2 išlaidų kategorijos „Nekilnojamasis turtas“ 2.2 išlaidų eilutė „Kita“ – pastatų, 

patalpų nuomos išlaidos (iki 50 proc.). 

 

 4.6 išlaidų eilutė „Kita“– tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų 

įrengimų, įrangos nuomos išlaidos (iki 50 proc.). 

 

5.2 išlaidų eilutė „Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios 

paslaugos“ – prisijungimo prie inžinerinių tinklų paslaugos pirkimo išlaidos (iki 50 

proc.). 

 

 

 



Patikimi finansavimo šaltiniai 

     Pareiškėjo indėlis į tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas turi būti realus, 

patikimas ir pakankamas 

• Įmonės lėšos (pelnas, apyvartinės lėšos, rezervai) 

 

• Skolintos lėšos  (Iki sutarties pasirašymo – paskolos sutartis arba galutinis 

banko sprendimas suteikti paskolą) 

• Prognozuojami piniginiai srautai  

 

• !!! Banko sąskaitos išrašas ar pažyma neužtikrina projekto finansavimo. 



Priemonės rodikliai (įsipareigojimai): 

1) Sukurtų darbo 

vietų skaičius 

2) Pritraukta privačių 

investicijų 

 

 

 

* Projekto vykdytojui nepasiekus jo paraiškoje 

įsipareigoto produkto ir (arba) rezultato rodiklio, 

taikomos FM 2009-05-29 įsakymu Nr. 1K-173 

patvirtintos Metodinės pažeidimų tyrimo ir 

nustatymo rekomendacijos. 



Projektų naudos ir kokybės vertinimas 
 Jei vertinimo metu nesurenkama 40 balų – projektas atmetamas. 

 Kriterijai: 

     1.1. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, turinčioje aukštesnį 

registruotą metinį nedarbo lygį, didesnį vidutinį metinį socialinės 

pašalpos gavėjų santykį su gyventojų savivaldybėje skaičiumi, bei 

mažesnes materialines investicijas vienam gyventojui; 

     2.1. Pareiškėjo bendras projekto investicijų dydis (į tinkamas + 

netinkamas finansuoti išlaidas); 

     2.2.  Tiesiogiai su investicijų projektu susijusių sukurtų naujų darbo 

vietų skaičius (nepagrindus – mažesni balai); 

     2.3.  Pareiškėjo metinių pajamų augimo potencialas (nepagrindus  – 

mažesni balai); 

     2.4. Pareiškėjo eksporto augimo potencialas (nepagrindus – mažesni 

balai);  

 

 



Projektų naudos ir kokybės vertinimas (kriterijai) 

2.5.   Pareiškėjo veiklos svarba Lietuvos aukštųjų ar vidutiniškai aukštų                
technologijų verslo plėtrai (projektas turi būti skirtas AVAT plėtrai (įranga 
naudojama daugiau kaip 50 proc. AVAT produkcijai (paslaugoms). 

      Prie aukštųjų technologijų veiklos priskirtina veikla (EVRK 2 red.): pagrindinių 
vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba (21); kompiuterinių, 
elektroninių ir optinių gaminių gamyba (26); medicinos ir odontologijos 
prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.5); kompiuterių programavimo, 
konsultacinė ir susijusi veikla (62); moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72), 
žmonių sveikatos priežiūros veikla (86). 

 

     Prie vidutiniškai aukštų technologijų veiklos priskirtina veikla, patenkanti į 
šiuos ERVK 2 red. kodus: chemikalų ir chemijos produktų gamyba (20); 
elektros įrangos gamyba (27); niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos 
gamyba (28); variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba 
(29); kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba (30). 

 



2.6. Projekto strateginis pobūdis ir svarba Lietuvos ir regiono,  kuriame 

įgyvendinamas projektas, ekonomikos plėtrai. 

 

     Reikšmingumas yra vertinamas atsižvelgiant į šiuos aspektus: 

Lietuvos priklausomybės nuo žaliavų ir energijos importo mažinimą, 

įtaką darbo našumui, sukuriamai pridėtinei vertei, produkcijos 

kokybei, eksporto mastui, naujų įmonių steigimui, aukštos 

kvalifikacijos darbo vietų kūrimui ir pan.  
 *Už projekto poveikį logistikos sektoriui papildomų balų   nesuteikiama. 

 

Projektų naudos ir kokybės vertinimas (kriterijai) 



Ačiū už dėmesį 


