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Priemonės tikslas - skatinti įmones 

aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir 

didinti pardavimus užsienio rinkose 
 

 

 



 

Finansuojamos projekto veiklos 

 
   Finansuojamos projekto veiklos, susijusios su įmonės ir jos  

produkcijos pristatymu užsienyje vykstančiose tarptautinėse 

parodose. 

 

 

 
 

              

 
 

 



 
 

 
 

 

Tinkamas pareiškėjas  
 

 Juridinis asmuo vykdantis veiklą Lietuvoje. 

 Metinės pajamos ne mažesnės, nei 500.000 Lt (patvirtinta pelno 
(nuostolio) ataskaita). 

 Pardavimų struktūroje nemažiau, kaip 50% sudaro pajamos 
gautos iš paties pagamintos produkcijos (suteiktų paslaugų). 

 Neturi ekonominių sunkumų: nuosavas kapitalas nėra 
mažesnis kaip ½ įstatinio kapitalo ir 25 proc. to įstatinio kapitalo 
nebuvo prarasta per 12 mėn. 

 Neišnaudojęs De minimis pagalbos sumos.  

 Atitinkantis kitus priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 
2 priedo 7.1 ir 7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir 
reikalavimus.  

 

 

 

 



Reikalavimai projektui  
 

 

 Turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per 24 mėnesius 

nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios. 

 Gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po 

paraiškos registravimo LVPA dienos. 

 Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau 

kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo. 

 Atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Finansavimo sąlygų 

apraše. 

 

 

 

 



Finansavimas neteikiamas  
 

 žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje veikiančioms 
įmonėms, kurioms taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
104/2000 (OL 2000 L 17, p. 22); 

 įmonėms užsiimančios žemės ūkio produktų, išvardytų EB 
Sutarties I priede, pagrindine gamyba; 

 žemės ūkio produktų, išvardytų EB sutarties I priede, 
perdirbimu ir prekyba besiverčiančioms įmonėms: 

       - kai pagalbos dydis nustatomas pagal tokių produktų, įsigytų iš pirminės 
produkcijos gamintojų arba atitinkamų įmonių pateiktų į rinką, kainą arba 
kiekį 

       - kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa skirta pirminės 
produkcijos gamintojams        

 

 

 

 



Finansavimas neteikiamas (2)  
 

 anglių sektoriuje veikiančioms įmonėms, kaip apibrėžta 

Reglamente (EB) Nr. 1407/2002. 

 Įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas 

samdos pagrindais arba už atlygį, įsigyti krovinių vežimo 

keliais transporto priemones; 

 Su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba 

valstybėse narėse, konkrečiai, pagalbą, tiesiogiai susijusią 

su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei 

veikla, arba kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms 

su eksporto veikla. 

 



Patikimi finansavimo šaltiniai 

 Pareiškėjo indėlis į tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas turi 

būti realus, patikimas ir pakankamas. 

 

 Turimos piniginės lėšos (tai įrodo patvirtintos finansinės 

atskaitomybės dokumentai). 

 Prognozuojami piniginiai srautai (tai įrodo pateiktos turimų 

ilgalaikių kontraktų kopijos). 

 Banko paskola (banko raštas dėl sprendimo kredituoti projektą). 

 

     Vienos dienos banko sąskaitos išrašas ar pažyma neužtikrina 

projekto finansavimo. 



Stebėsenos rodikliai  
 

 Produkto rodiklis – projektai, skirti verslo produktyvumui 
didinti, įskaitant mažų ir vidutinių įmonių projektus. 

 Rezultato rodikliai: 

• pritraukta privačių investicijų; 

• paremtų įmonių eksporto didėjimas. Pareiškėjas 
įsipareigoja rodiklio skaitinę reikšmę teikti 3 metus po 
projekto įgyvendinimo. 

Nepasiekus stebėsenos rodiklių reikšmių, gali būti mažinamas projektui 
skirtas finansavimas kaip nustatyta Metodinių pažeidimų tyrimo ir 
nustatymo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 (Žin., 2009, Nr. 67-
2716). 

 



 

        Finansavimo dydis ir intensyvumas 
 

 Skiriamas finansavimas nuo 15.000 Lt iki 150.000 

Lt. 

 Intensyvumas – iki 60 proc. 

 

 Priemonei numatoma 

     lėšų suma – 13,54 mln. Lt. 
40% 60% 

Finansavimo 
intensyvumas 

Finansuojama 
projekto 
vykdytojo 
lėšomis 
Finansuojama 
ES lėšomis  



Tinkamos išlaidos 
 

 Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos 

dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidos: 
• parodos ploto nuoma ir dalyvio mokestis; 
• stendas (gamyba, nuoma); 
• rinkodaros medžiaga; 
• transportavimas (stendas, ekspozicija); 
• dalyvių kelionės ir apgyvendinimo išlaidos; 
• kitos išlaidos.      

 Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apskaičiuojamos ir 

apmokamos taikant dalyvavimo tarptautinėse parodose 

fiksuotus įkainius vienam tarptautinėje parodoje 

dalyvaujančiam projekto vykdytojui. 

 

 

 

 

 



Fiksuoti įkainiai 

 

Tarptautinių parodų šalys 

 

Dalyvavimo tarptautinėse 

parodose  fiksuotojo įkainio 

dydis, Lt (be pridėtinės vertės 

mokesčio) 

1 grupė (Austrija, Baltarusija, Graikija, 

Lenkija, Uzbekistanas, Portugalija ir kt.) 

 

35 123,00 

2 grupė (Armėnija, Italija, JAE, Norvegija, 

Kazachstanas, Vokietija, Belgija ir kt.) 

 

35 733,00 

3 grupė (Azerbaidžanas, Japonija, Kinija, 

Singapūras, JAV, Pietų Korėja ir kt.) 

 

37 433,00 

     Jeigu vykstama į kitą, jokiai valstybių grupei nepriskirtiną 

valstybę, taikomas antrajai valstybių grupei nustatyta fiksuotojo 

įkainio dydis – 35 733,00 Lt. 



Fiksuoti įkainiai (2)  
 

 Visos tinkamos projekto išlaidos nurodomos projekto 

biudžeto 5 išlaidų kategorijos „Paslaugos“ 5.4 išlaidų 

eilutėje „Kita“. 

 Finansavimo sutartyje nurodyti fiksuotieji įkainiai ir jų 

dydžiai yra galutiniai ir projekto įgyvendinimo metu negali 

keistis. 

 Jeigu projekto vykdytojo faktiškai padarytos išlaidos, 

kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai, yra didesnės negu 

apskaičiuotos pagal nustatytus fiksuotųjų įkainių dydžius, 

skirtumą apmoka projekto vykdytojas. 

 

 

 



Dokumentiniai įrodymai  
 

 projekto vykdytojo dalyvavimo tarptautinėje parodoje 
ataskaita (renginio pavadinimas, data, vieta, dalyvių 
skaičius ir pan.); 

 renginio darbotvarkė ar programa, kurioje nurodoma 
renginio vieta ir trukmė; 

 parodos dalyvių sąrašas arba lankomumo suvestinė, 
pažyma; 

 dalyvavimo parodose faktiniai įrodymai (parodos stendo 
nuotraukos, dalyvių katalogo kopija (išrašas), dalyvio 
kortelės kopija). 

    Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos, 
perdavimo aktai ir kt.) neteikiami. 

 

 

 

 



 Vertinama balais pagal Finansavimo sąlygų aprašo 3 priede 

pateiktą metodiką. 

 

 Projektas nefinansuojamas, jei naudos ir kokybės vertinimo 

metu projektui suteikiama mažiau nei  30 balų. 

 

 Projektai atrenkami konkurso būdu, t.y. surinkusieji 

daugiausiai balų. 

Projekto nauda ir kokybė 



Vertinimo kriterijai  
 

1.1 Pareiškėjo eksporto apimtys. 

1.2 Pareiškėjo eksporto augimo potencialas. 

1.3 Eksportą skatinančių priemonių efektyvumas.  

1.4 Pareiškėjo svarba Lietuvos aukštųjų ar vidutiniškai 
aukštų technologijų verslo plėtrai. 

1.5 Projekto poveikis pareiškėjo atstovaujamam ir  
susijusiems sektoriams. 

2.1 Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, pripažintoje        
problemine teritorija, arba regioniniame ekonomikos 
augimo centre. 

 

 

 

 



Atkreiptinas dėmesys  
 

Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar 

finansuojamos ir suteikus finansavimą teikiamos 

finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės 

biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų ir 

kitų veiksmų programų priemonių (pvz., VP2-2.2-UM-

01-K priemonės „Asistentas-1“, VP2-2.2-UM-03-V 

priemonės „Asistentas-3“), jei dėl to projekto ar jo dalies 

tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis 

kartus. 
 

 

 

 



 

Kontaktai: 

Tel. (8 5) 268 7411, faksas (8 5) 278 4269, 

el. paštas info@lvpa.lt ir 

komunikacija@lvpa.lt 
  

Ačiū už dėmesį 
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