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Priemonės tikslas

paskatinti MVĮ, remiantis tarptautiniais, europiniais arba

nacionaliniais standartais, diegtis inovatyvius vadybos

metodus ir valdymo sistemas, siekiant sudaryti palankias

sąlygas didinti įmonių darbo našumą



Finansuojama

netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos 

procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, numatant produkto, 

proceso ir paslaugų standartų diegimą MVĮ, remiant inovatyvių

vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimą MVĮ.



Inovatyvus vadybos metodas 

įmonėje sistemingai naudojamas naujas vadybos procesas, 

kuriuo siekiama pagerinti įmonės veiklą ir kuris yra 

pripažintas tarptautiniu lygiu.

 BSC

 LEAN 

 TOC



Inovatyvi valdymo sistema 

tarptautiniu lygmeniu pripažinta elementų, jų sąveikos ryšių ir 

praktikoje patikrintų metodų sistema, kuria siekiama užtikrinti 

sklandų verslo procesų funkcionavimą šiuos procesus 

standartizuojant.

 ISO 9001

 OHSAS 18001

 ISO 22000,

 ISO/IEC 27001

 RVASVT/ HACCP, 

 BRC,

 IFS, 

 JCI, 

 SA 8000,

 TAPA FSR



Privaloma sąlyga

Inovatyvus vadybos metodas ar inovatyvi valdymo 

sistema laikomi pripažintais tarptautiniu lygiu, jei 

tenkina bent vieną iš sąlygų:

a) aprašomas ir (arba) cituojamas tarptautiniuose leidiniuose;

b) taikomas ir (arba) naudojamas organizacijose skirtingose 

valstybėse;

c) sertifikuojamas arba akredituojamas, arba pagrįstas konkrečia 

tarptautiniu lygiu pripažįstama metodika.



Nefinansuojami projektai

 personalo inovatyvūs vadybos metodai ir inovatyvios valdymo 

sistemos,

 rinkodaros inovacijos, 

 netechnologinės ekologinės (aplinkosaugos) inovacijos,

 išorinės nuolatinės ar periodinės konsultavimo paslaugos, 

 konsultavimo paslaugos, susijusios su įprastomis įmonės veiklos 

išlaidomis (einamosios konsultavimosi mokesčių klausimais 

paslaugos, įprastos teisinės paslaugos ar reklama),

 Persertifikavimas, pakartotinis akreditavimas.



Tinkamas pareiškėjas (1)

• Juridinis asmuo (vykdantis ūkinę – komercinę veiklą).

• Atitinka labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės 

statusą.

• Neturi ekonominių sunkumų.



• MVĮ bendrų pardavimų struktūroje 

ne mažiau kaip 50 proc. – pačios MVĮ 

pagamintos produkcijos pardavimai.

• Veikia ne trumpiau kaip vienerius metus.

• Vid. metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius 

metus ne mažesnės kaip 145 000 Eur (pagal patvirtintą FA)

Tinkamas pareiškėjas (2)



• Neišnaudojęs de minimis pagalbos sumos.

• Atitinkantis kitas Aprašo 

1 priedo 5.3, 5.4 punktuose

išvardytas sąlygas ir reikalavimus. 

• neteikia netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) 

diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose 

paslaugų.

Tinkamas pareiškėjas (3)



De minimis pagalba

Skaičiuojama įmonės ir jos susijusių įmonių sukaupta pagalba

Per 3 m. įmonė (kartu su susijusiomis)  negali viršyti daugiau kaip 

200 000 Eur arba 100 000 Eur transporto sektoriaus įmonei

Galima pasitikrinti LR Konkurencijos taryboje

LVPA tikrins pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de 

minimis pagalbos sumą



Reikalavimai projektams 

• Projekto trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėnesių.

• Pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos

registravimo LVPA dienos, tačiau ne vėliau kaip per 3

mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo.

• Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

• Projektu siekiama projektų finansavimo sąlygų apraše

numatytų stebėsenos rodiklių.

• Projektas atitinka dvigubo finansavimo reikalavimus.



Stebėsenos rodikliai

Produkto:

• Subsidijas gaunančių įmonių skaičius. (Privalomas).

• Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms

(subsidijos). (Pasirenkamas).

• Įdiegti inovatyvūs vadybos metodai.

• Įdiegtos inovatyvios valdymo sistemos.

Rezultato:

• Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas.

(Privalomas).

! Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių

reikšmių, gali būti mažinamas projektui skirtas finansavimas (Projektų

administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)

(Privalomi atsižv. į išlaidas).



5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“ (pagal BBIR 18 str.):

• išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių inovatyvių vadybos metodų ir valdymo

sistemų diegimui, įsigijimas.

4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kt. turtas “ (de minimis regl.):

• inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų sertifikavimo/akreditavimo išlaidos.

• standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir

(ar) konfiguravimą įmonės poreikiams, išlaidos

Tinkamos išlaidos

! Kartu su paraiška turi būti pateikti projekto biudžetą

pagrindžiantys dokumentai: komerciniai pasiūlymai,

nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.



• Finansuojamoji dalis – iki 50 proc.

• Nuo 4.000 Eur iki 70.000 Eur.

• Kvietimo biudžetas – 3 mln. Eur.

Finansavimas



Pareiškėjo įnašas

Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus ir

pakankamas:

• Turimos piniginės lėšos (patvirtintos finansinės

atskaitomybės dokumentai).

• Banko paskola (banko raštas dėl sprendimo suteikti paskolą

konkrečiam projektui).

• Prognozuojami piniginiai srautai (ilgalaikiai kontraktai,

užsakymai ir kt.).



• Vertinama balais pagal Aprašo 2 priede pateiktą 

metodiką.

• Projektas nefinansuojamas, jei naudos ir kokybės 

vertinimo metu projektui suteikiama mažiau nei  40 

balų.

• Projektai atrenkami konkurso būdu, t.y. 

finansuojami surinkusieji daugiausiai balų.

Projekto nauda ir kokybė



• Vertinant projektus, yra lyginamas MVĮ darbo našumas paraiškos

pateikimo metais su darbo našumu trečiaisiais metais po projekto

pabaigos. Projektai surikiuojami nuo didžiausią darbo našumo

augimą (procentine išraiška) numatančių MVĮ projektų iki

mažiausią darbo našumo augimą numatančių MVĮ projektų.

X =
B1−P + B2−P + B3−P

P
* 100 proc.

• Daugiau balų suteikiama didesnį darbo našumo augimą (procentine

išraiška) numatantiems MVĮ projektams.

1. MVĮ darbo našumo augimas



2. Santykis tarp pareiškėjo darbo našumo

ir pareiškėjo prašomos skirti projekto

finansavimo lėšų sumos
• Vertinamas santykis tarp pareiškėjo darbo našumo (Eur) ir

prašomos skirti projekto finansavimo lėšų sumos (tūkst. Eur).

Skaičiuojamas darbo našumo (Eur) 3-iais metais po projekto

įgyvendinimo pabaigos (lyginant su paraiškos teikimo metais)

santykis su pareiškėjo prašoma skirti projekto finansavimo lėšų

suma, tūkst. Eur.

X =
B1 − P + B2 − P + B3 − P

F (tūkst. Eur)

• Daugiau balų suteikiama didesnį santykį numatantiems MVĮ

projektams.



Dokumentai

• Užpildytas Projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 ir 5 priedai.

• 2012 m., 2013 m., 2014 m. ir 2015 m. finansinės atskaitomybės

dokumentai.

• SVV subjekto statuso deklaracija.

• „Vienos įmonės“ deklaracija.

• Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžetą.

• Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai.

• Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo

finansuoti ES fondų ir (arba) LR biudžeto lėšomis klausimynas (jei

PVM tinkamas finansuoti).



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


