
MVĮ ATSIGAVIMUI - INVESTICIJOS Į ANTIKRIZINĮ VEIKLOS VALDYMĄ1 

REMIAMA VEIKLA IR FINANSUOJAMOS TIKSLINĖS PASLAUGOS: 

✓ Remiama veikla – skatinti  greitesnį įmonių atsigavimą po ekonominio nuosmukio. 

✓ Finansuojamos tikslinės paslaugos: 

o antikrizinės veiklos valdymo paslaugos (Antikrizinis veiklos valdymas – tam tikrų priemonių, 

kurios leidžia atkurti įmonės mokumą, pajamas ir apyvartą ir kuriomis siekiama kuo greičiau 

sugrąžinti ankstesnę – ikikrizinę – įmonės ekonominę būklę, planavimas ir įgyvendinimas. 

Antikrizinis veiklos valdymo procesas – procedūrų, kurios atliekamos, siekiant pagerinti 

įmonės veiklą ir leisti jai išeiti iš krizinės padėties, visuma.); 

o veiklos kaštų optimizavimo paslaugos (Veiklos kaštų optimizavimas – tai priemonės ir būdai, 

kuriais siekiama sumažinti su įmonės vykdoma  veikla susijusias išlaidas, didinant įmonės 

veiklos efektyvumą. Veiklos kaštai apima tiesiogines parduotos produkcijos sąnaudas ir kitas 

veiklos sąnaudas (pardavimo, bendrąsias ir administracines, kurios apima nuomos, darbo 

užmokesčio ir kitas pridėtines išlaidas, taip pat žaliavų ir priežiūros išlaidas). Veiklos kaštams 

nepriskiriamos palūkanų ir kitos panašios sąnaudos. 

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI IR PROJEKTUI: 

✓ Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) veikiančios visose srityje, 

išskyrus pirminės žemės ūkio produktų gamybos,  tabako ir tabako gaminių gamybos, 

perdirbimo ir prekybos; alkoholio pramonės, žuvininkystės ir akvakultūros sektorius; 

✓ Pareiškėjas registruotas ir projekto veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, išskyrus Vilniaus 

apskrities savivaldybes (Širvintų raj., Švenčionių raj., Vilniaus raj., Vilniaus m., Šalčininkų raj., 

Trakų raj., Elektrėnų raj., Ukmergės raj.); 

✓ Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 3 metus iki paraiškos pateikimo veikianti MVĮ; 

✓ Pareiškėjo metinės pajamos, gautos už savo pagamintą produkciją  ir (arba) suteiktas paslaugas, 

kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūros, 2019 m. buvo didesnės 

nei 200 tūkst. Eur ir 2020 m. sumažėjo daugiau kaip 10 proc. 

✓ Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką  pasirenkant vieną iš tikslinių paslaugų, tai yra 

arba antikrizinės veiklos valdymo paslaugos, arba veiklos kaštų optimizavimo paslaugos; 

✓ Pareiškėjas turi pakankamą de minimis likutį; 

✓ Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė - ne ilgesnė kaip 12 mėn. nuo Paramos sutarties 

pasirašymo; 

✓ Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po Paraiškos registravimo. Projekto 

išlaidos nuo Paraiškos registravimo dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos 

pareiškėjo rizika. 

 

 

 

 
1 Pagal 2022–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos 
transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti 
paskatas įmonių augimui“ veiklos „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“ projektų finansavimo 
sąlygų aprašą patvirtintą 2022-11-14 



FINANSAVIMAS: 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo  (paramos)  lėšų suma yra: 

✓ jeigu įgyvendinama antikrizinės veiklos valdymo paslaugos įsigijimo veikla – 10 000 Eur; 

✓  jeigu įgyvendinama veiklos kaštų optimizavimo paslaugos įsigijimo veikla – 5 000 Eur. 

Fiksuota tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma paraiškos vertinimo metu pagal 3 lygiaverčius komercinius 

pasiūlymus pateiktus kartu su Paraiška, pasirenkant pasiūlymą su mažiausia kaina.  

Paramos intensyvumas – 50 proc. 

Priemonės biudžetas – 2,5 mln. Eur. 

POJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI: 

✓ Pareiškėjo pajamų kritimas (didžiausias balų skaičius – 70) 

Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių metinės pajamos už savo pagamintą produkciją 2019–2021 m. 

sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūros ir kurių metinės pajamos už savo pagamintą 

produkciją 2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo daugiau kaip 10 proc. ir 2021 m., palyginti su 2019 m., – 

daugiau kaip 5 proc.  

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį pajamų kritimą turinčių MVĮ projektams.  

✓ MVĮ antikrizinio veiklos valdymo procesų praktinis pritaikymas (didžiausias balų skaičius – 30) 

Balai suteikiami pareiškėjui, kuris yra numatęs įsigyti tikslines paslaugas antikriziniam veiklos valdymo procesui,  

ir įsipareigoja jo išvadas pradėti taikyti įmonės veikloje iki projekto įgyvendinimo pabaigos.  

Minimali privaloma surinkti balų suma - 50.  

ATSISKAITYMAS UŽ ĮGYVENDINTĄ PROJEKTĄ: 

✓ Kartu su galutiniu mokėjimo prašymu pateikiamas paslaugos teikėjo parengtas antikrizinio veiklos  

valdymo arba veiklos kaštų optimizavimo planas (ataskaita), kuris turi atitikti pateiktą komercinį 

pasiūlymą; 

✓ Dokumentai, pagrindžiantys, kad antikrizinio veiklos valdymo proceso išvadas pradėtos taikyti įmonės 

veikloje iki projekto įgyvendinimo pabaigos (taikoma, jei buvo gautas prioritetinis balas). 

 

Paraiškos renkamos iki 2023 m. vasario 20 d. Planuojama Paraiškų vertinimo pabaiga – 2023 m. gegužės 1 d. 


