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PRIEMONĖS TIKSLAI IR REMIAMOS VEIKLOS
Priemonės tikslas paskatinti labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių
investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir
kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, o tai
savo ruožtu sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams.
Remiama veikla – moderniųjų technologijų* diegimas, pritaikant esamus ir
kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti.
Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių
linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą,
įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms
linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą
*- Modernios technologijos – Projekte diegiama įranga ir (arba) technologija bei
įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo
kvietimo paskelbimo metų.

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS
Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Pareiškėju
(projekto vykdytoju) gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto
vykdytoju) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
Projektas, tinkamas finansuoti pagal Priemonę:

 Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus
Vilniaus ir Kauno miestų ir rajonų savivaldybes

 Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 20 mėn. (24 mėn. jei





numatyti statybos darbai) nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, o
projekto veiklos pradėtos ne vėliau kaip per 4 mėn. Projektas gali būti
pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo
įgyvendinančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos
registravimo iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo
rizika.
Numatant projekte naują statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą,
pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti statinio statybos, rekonstravimo
ar kapitalinio remonto pilnos apimties techninį projektą (įskaitant
ekspertizės aktą, jei privaloma).
Jei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reguliuojančių
teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą,
pareiškėjas iki projekto sutarties pasirašymo turi būti parengęs poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar
atrankos išvadą.

PROJEKTO PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS
Paramos dydis – iki 500 000 eurų (valstybės pagalbos schema). Paramos intensyvumas: 35% vidutinėms
įmonėms; 45% mažoms ir labai mažoms įmonėms.
Paramos dydis – iki 200 000 eurų (de minimis pagalba). Paramos intensyvumas: iki 65%.
Paramos pobūdis – iš dalies grąžininta subsidija
Grąžintina subsidijos dalis sudaro nuo 5 iki 10 procentų Projekto vykdytojo projektui tinkamų finansuoti
išlaidų lėšų sumos ir priklauso nuo Pareiškėjo pasiektų rezultatų, t. y nuo darbo našumo rodiklio pokyčio
(proc.) pasiekimo, skaičiuojant kaupiamuoju būdu nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto
įgyvendinimo pabaigos. Metinis preliminarus grąžintinų lėšų dydis kiekvienam projektui nustatomas
individualiai, atsižvelgiant į pasiektą darbo našumo rodiklio pokytį. Grąžinama nuo 5% iki 10% tinkamų
finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20 procentų nuo projektui skirtos finansavimo sumos.
Grąžinimo terminas – 5 metai, pradedant grąžinti ketvirtais metais po projekto veiklų įgyvendinimo
pabaigos. Jei pareiškėjas įgyvendino projekto veiklas paramos sutartyje numatyta apimtimi, o nustatytų
rezultatų nepasiekė dėl veiksnių, kurių įtakos jų nepasiekimui jis negalėjo sumažinti, grąžinama 5 procentų
pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau nei 20 procentų nuo projektui skirtos
finansavimo sumos
Kvietimo suma: 20.344.514 EUR. Nurodytos lėšos yra paskirstomos lygiomis dalimis tokia tvarka:

 Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskritims numatoma skirti 30% (6,1 mln. Eur)
 Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos apskritims numatoma skirti 70% (14,24 mln.Eur).

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS
Pagal Priemonę tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

 naujo pastato statybos arba esamo pastato rekonstravimo, kapitalinio remonto, vietinių inžinerinių
tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti,
įrengimo darbų išlaidos. Išlaidos tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas yra
pareiškėjo nuosavybė. Statybos išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. visų projekto
tinkamų išlaidų.

 Įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto, atitinkančių moderniųjų technologijų sąvoką ir
skirtų gamybinei veiklai vykdyti, įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo,
sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo,
apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas,
instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas).

 tikslinių transporto priemonių, skirtų gamybinei veiklai vykdyti, pirkimo išlaidos.

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
Prioritetiniai atrankos kriterijai, už kuriuos bus skiriami balai:

 Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) nuo paraiškos
pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos (60 balų). Aukštesnis įvertinimas
suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį darbo našumo augimo potencialą

 Pareiškėjo visų darbuotojų draudžiamųjų pajamų (bruto) vidurkis (40 balų). Aukštesnis
įvertinimas suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių rodiklis 2018 metais buvo didesnis.
Privaloma surinkti minimali balų suma – 30 balų.
Kvietimo terminai: 2018 m. lapkričio 23 d. – 2019 m. vasario 25 d.
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