
                PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro  
2015 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-28 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 
PROGRAMOS 

3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO 
SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.2.1-LVPA-K-801 „NAUJOS GALIMYBĖS LT“ 

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1 
 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 
„Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato 
reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos 
Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 3 
prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-
LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat 
institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 
bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą. 

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į: 
2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 

prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 
Nacionalinių rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas); 

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);  

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, 
p. 1) (toliau – de minimis reglamentas); 

2.4. Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 
metų gairių patvirtinimo“. 

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte 
nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir 
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“. 



4. Apraše vartojamos kitos sąvokos: 
4.1. Apyvarta – įmonės tipinės veiklos pajamos (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – 

PVM) ir akcizų), gaunamos už parduotas prekes (paslaugas) per ataskaitinį laikotarpį; finansinės, 
investicinės ir ypatingosios veiklos pajamos neįskaitomos. 

4.2. Įmonės eksportas – pareiškėjo pagamintos produkcijos, įskaitant atvykstamąjį 
turizmą, kurią jis pats savo vardu išvežė iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos ribų, vertė (apima 
lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksportą į trečiąsias šalis ir išvežimą į Europos Sąjungos 
(toliau – ES) šalis, tačiau neapima laikinai įvežtų perdirbti prekių ir iš jų pagamintų kompensacinių 
produktų eksporto, laisvai cirkuliuojančių anksčiau importuotų prekių reeksporto ir prekių eksporto 
iš muitinės sandėlių). 

4.3. Įmonių klasteris – labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių santalka, funkcionuojanti 
partnerystės principu, kurios nariai, veikdami tarpusavyje susijusiose įvairiose ekonominės veiklos 
ir iniciatyvų srityse, siekia padidinti ekonominį veiklos efektyvumą. 

4.4. Klasterio koordinatorius – labai maža, maža arba vidutinė įmonė, verslo asociacija 
arba Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, administruojantys, plėtojantys vidinių ir išorinių ryšių 
klasterio veiklas, atstovaujantys klasterio interesams ir tiesiogiai dalyvaujantys klasterio vertės 
kūrimo grandinės veikloje. 

4.5. Labai maža įmonė – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio 
verslo plėtros įstatyme. 

4.6. Lietuviškos kilmės produkcijos eksportas – Lietuvoje pagamintos produkcijos 
eksportas, kai produkto gamyboje dalyvauja daugiau negu viena šalis; kilmės šalis bus pirmoji šalis, 
kurioje produktas buvo pagamintas (tokiai produkcijai gali būti suteiktas atitinkamas oficialus 
kilmės sertifikatas). 

4.7. Maža įmonė – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo 
plėtros įstatyme. 

4.8. Mugė – dažniausiai per tarptautines parodas organizuojamas renginys, kurio metu 
pristatomos įmonės ir (ar) jų produkcija, įmonių verslo bendradarbiavimo galimybės ir siekiama 
užmegzti naujų ryšių. 

4.9. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė – pareiškėjo metinės finansinės 
atskaitomybės dokumentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir privataus juridinio asmens 
steigimo dokumentų nustatyta tvarka. 

4.10.  Produkcija – pareiškėjo atstovaujamų, tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo 
misijoje dalyvaujančių įmonių (galutinių naudos gavėjų) gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos 
paslaugos (neapima ateityje planuojamų gaminti gaminių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų, 
išskyrus atvejus, jei pareiškėjo atstovaujamos, tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo misijoje 
dalyvaujančios įmonės (galutiniai naudos gavėjai) yra pasiekusios paskutinį pasiruošimo gaminti 
gaminius ir (arba) teikti paslaugas etapą (parengti produktų, paslaugų projektiniai dokumentai 
(eskizai, brėžiniai, planai ir panašiai), pagamintas prototipas, beta versija ar bandomasis pavyzdys, 
gauti leidimai, licencijos ar veiklos atestatas, jei tai būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, 
ar kita) ir per 6 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos pradės gaminti ir (arba) teikti paslaugas). 

4.11.  Tarptautinė paroda – tam tikrą laiką trunkantis ir periodiškai pasikartojantis 
renginys, kuriame dalyvaujančių įmonių iš užsienio skaičius sudaro ne mažiau kaip 10 proc. visų 
parodos dalyvių ir kurio metu paslaugų teikėjai arba prekių gamintojai tam specialiai skirtose 
patalpose pristato savo teikiamas paslaugas ir (ar) gaminamus produktus, rengia prezentacijas ir (ar) 
muges. 

4.12.  Veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir 
darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams ir metinės finansinės atskaitomybės 
dokumentus Juridinių asmenų registrui. 



4.13.  Verslo asociacija – asociacija, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos asociacijų 
įstatyme, kurios nariai vykdo ūkinę komercinę veiklą. 

4.14.  Verslo misija – penkių ar daugiau įmonių iš tam tikro ekonomikos sektoriaus 
dalykinė verslo kelionė, kuri gali būti susieta su valstybinėmis delegacijomis, organizuojama 
valstybės agentūrų ar verslo asociacijų, jos metu susitinkama su tos šalies, į kurią vykstama, ūkio 
subjektais, siekiant pristatyti įmonių verslo bendradarbiavimo ir veiklos galimybes, užmegzti naujų 
ryšių, pristatyti įmones ir (ar) jų produkciją. Per verslo misijas paprastai daromos trumpos 
prezentacijos, vyksta produkcijos pristatymai, degustacijos ir panašiai. 

4.15.  Vidutinė įmonė – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio 
verslo plėtros įstatyme. 

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – 
Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji 
institucija). 

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. 
7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu. 
8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 633 920  Eur (keturių 

milijonų šešių šimtų trisdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų dvidešimties eurų) ES struktūrinių 
fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo 
Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių 
įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų 
lūkesčių.  

9. Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) 
kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.  

10. Pagal Aprašą remiama veikla – grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir 
(ar) Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose. 

11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 
2015 metų I ketvirtį. 

 
II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS  
 

12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, verslo asociacijos, 
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius, viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio ir 
maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, partneriai – negalimi.  

13. Pareiškėjais (projekto vykdytojais) gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėjais 
(projekto vykdytojais) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.   

14. Projekto veiklos finansuojamos tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas pagrindžia, kad visa  
nauda, kurią jis gaus Aprašo 10 punkte nurodytai veiklai vykdyti, bus perduota galutiniam naudos 
gavėjui, ir pareiškėjas kaip tarpininkas negaus jokios naudos (tai yra gautos pajamos padengs tik 
patirtas išlaidas). Tokiu atveju pareiškėjas nėra valstybės pagalbos gavėjas. Priešingu atveju 
finansavimas bus laikomas valstybės pagalba pareiškėjui ir projektas nebus finansuojamas. Galimi 
galutiniai naudos gavėjai – MVĮ.  

 

III SKYRIUS 
 PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI 

 
15. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus 

bendruosius projektų reikalavimus.  
16. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus (vertinimo 

aspektai nurodyti Aprašo 1 priede): 



16.1. projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto 
plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, nuostatas; 

16.2. pareiškėjas dalyvauja projekte su ne mažiau kaip 5 MVĮ; 
16.3. pareiškėjas su MVĮ grupe dalyvauja tarptautinėje parodoje, mugėje su bendru įmonių 

stendu (netaikoma dalyvaujant verslo misijose).   
17. Projektas turi atitikti prioritetinius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Aprašo 2 

priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. 
Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede. Pagal 
Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 40 balų.  

18. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai. 
19. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 

24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. 
20. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo 

numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas ne 
ilgiau kaip 2 mėnesiams Projektų taisyklių nustatyta tvarka. 

21. Reprezentacijai skirtos projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba 
ne Lietuvos Respublikoje (kitose ES valstybėse narėse ir ne ES teritorijoje), jei jas vykdant sukurti 
produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) 
atitenka Lietuvos Respublikai.  

22. Tinkama projekto tikslinė grupė yra MVĮ. 
23. Projektu turi būti siekiama išvardytų stebėsenos rodiklių, iš kurių trys, nurodyti Aprašo 

23.1, 23.3 ir 23.4 papunkčiuose, yra privalomi, ir kurių skaičiavimo aprašai patvirtinti Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 m. 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų 
patvirtinimo“ ir Priemonių įgyvendinimo plane ir paskelbti interneto svetainėje 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/stebesenos-rodikliu-skaiciavimo-aprasai:  
23.1. produkto stebėsenos rodiklio „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B. 

202; 
23.2. produkto stebėsenos rodiklio „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 

įmonėms (subsidijos)“, kodas P.B. 206; 
23.3. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusio įmonių klasterio eksporto 

iniciatyvos tarptautinėse parodose, mugėse ar verslo misijose“, kodas P.N.802; 
23.4. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės 

produkcijos eksporto padidėjimas“, kodas R.N.802.  
24. Neturi būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės 

ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos 
principų įgyvendinimui. 

25. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 
vystymosi principo įgyvendinimui.  

26. Pagal Aprašą teikiama de minimis pagalba galutiniams naudos gavėjams. Aprašas 
nustato de minimis pagalbos teikimo sąlygas, kurios atitinka de minimis reglamento nuostatas ir yra 
suderinamos su bendrąja rinka. 

27. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo 
įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo 
dienos yra patiriamos pareiškėjo rizika; ir ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties 
pasirašymo dienos. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki 
paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir 
jam finansavimas neskiriamas. 



28. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais 
disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos 
Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti 
skyrus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir 
(arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą. 

 
  
 
   IV SKYRIUS 

 TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO   
REIKALAVIMAI 

 
29. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytus projekto 

išlaidoms taikomus reikalavimus ir Finansų ministerijos parengtas Rekomendacijas dėl projektų 
išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos interneto 
svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-
islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams. 

30. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 Eur (penki šimtai 
tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 Eur (vienas 
šimtas tūkstančių eurų). 

31. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro: 
31.1. iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tenkančių pareiškėjui, nurodytų 

Aprašo 34.1.1, 34.2 ir 34.3 papunkčiuose; 
31.2. iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, tenkančių galutiniam naudos gavėjui – MVĮ. 

Galutinis naudos gavėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. jam 
tenkančių tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų Aprašo 34.1.2 papunktyje.  

32. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie 
projekto įgyvendinimo. Galutinis naudos gavėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių 
lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.  

33. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo 
finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) galutinio naudos gavėjo 
(MVĮ) lėšų. 

34. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra: 
34.1. penktoji išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“, į kurią įtraukiamos: 
34.1.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio 

personalo komandiruočių išlaidos; 
34.1.2. stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant 

bet kurioje konkrečioje mugėje ar tarptautinėje parodoje, tarptautinės parodos ploto nuomos, 
dalyvio registracijos mokesčio, tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos dalyvių kelionės ir 
pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta tarptautinė paroda, mugė, verslo misija, išlaidos (MVĮ);  

34.2. šeštoji išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“, į kurią įtraukiamos išlaidos 
privalomiems informavimo apie projektą veiksmams; išlaidos kitiems informavimo apie projektą 
veiksmams, su projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui 
ir tabakui) ir pan., projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, susijusios su 
informavimo apie projektą veiklų vykdymu, tačiau ne daugiau kaip 5 procentai projekto tinkamų 
finansuoti išlaidų; 

34.3. septintoji išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją 
normą“, į kurią įtraukiamos projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, 
dirbtą administruojant projektą, taip, kaip patvirtinta Projektų taisyklių 10 priede. 



35. Bendra išlaidų, nurodytų Aprašo 34.1.1 ir 34.3 papunkčiuose, suma gali sudaryti ne 
daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.  

36. Dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse išlaidos ir dalyvavimo tarptautinėse 
verslo misijose išlaidos, nurodytos Aprašo 4 priede, apmokamos taikant fiksuotuosius projekto 
išlaidų vieneto įkainius (toliau – fiksuotieji įkainiai). Šios išlaidos, nurodytos Aprašo 34.1.2 
papunktyje, nurodomos penktojoje išlaidų kategorijoje „Projekto vykdymas“. 

37. Fiksuotieji įkainiai nustatyti vadovaujantis Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt 
penktojo skirsnio nuostatomis ir atsižvelgiant į Metodinius nurodymus dėl fiksuotųjų įkainių 
taikymo (Aprašo 4 priedas). Fiksuotasis įkainis pagal šalį, kurioje vyks tarptautinė paroda, mugė, 
verslo misija, nustatomas (taikomas) vienam galutiniam naudos gavėjui – MVĮ. 

38. Projekto išlaidoms, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat 
taikomos de minimis reglamento nuostatos.  

39. Projekto biudžetas sudaromas, vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų 
atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos adresu 
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-
atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams. 

40. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos: 
40.1. nustatytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje; 
40.2. neišvardytos Aprašo 34 punkte. 
41. Projekto vykdytojas, prieš suteikdamas de minimis pagalbą galutiniam naudos gavėjui, 

turi patikrinti, ar: 
41.1. galutiniam naudos gavėjui teikiama pagalba veiklai visuose sektoriuose, išskyrus de 

minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas ir 2013 m. gruodžio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros 
fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių 
nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 
straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus; 

41.2. galutinis naudos gavėjas priskiriamas MVĮ kategorijai (duomenys tikrinami pagal 
pateiktą Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio 
verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso 
deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso 
deklaracija); 

41.3. galutinis naudos gavėjas turi teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis 
pagalbą. Projekto vykdytojas turi patikrinti visas su galutiniu naudos gavėju susijusias įmones, 
nurodytas pateiktoje Vienos įmonės deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse 
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-
es-nr-1407-2013 ir http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/kvietimai paskelbtą 
rekomenduojamą formą, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos registre, įsteigtame Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos 
registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, patikrinti, ar galutiniam 
naudos gavėjui teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de 

minimis reglamento 3 straipsnyje; 
41.4. galutiniai naudos gavėjai nepriskiriami sunkumų turinčios įmonės kategorijai, kaip 

apibrėžta Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti 
(2014/C 249/01).  

42. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms 
tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas bendrosios 
išimties reglamente arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias 
atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma. 



43. Ūkio ministrui priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, projekto vykdytojas turi 
informuoti galutinį naudos gavėją, kad jam suteikiama de minimis pagalba, ir apie galutiniam 
naudos gavėjui suteiktą de minimis pagalbą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešti Suteiktos 
valstybės pagalbos registrui. 

44. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos ir fizinių veiklos 
įgyvendinimo rodiklių reikšmių, taikomos Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio 
nuostatos. 

 
       V SKYRIUS 

 PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, 
PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS 

 
45. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta 

Projektų taisyklių 3 priede ir skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. 
46. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir teikia ją raštu (kartu pateikdamas į elektroninę 

laikmeną įrašytą paraišką) įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių 13 punkte nustatyta 
tvarka.  

47. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:  
47.1. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti Europos 

Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis klausimyną, skelbiamą interneto 
svetainėje www.esinvesticijos.lt; 

47.2. pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) nuorašą ar kopiją; 
47.3. finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir galutinio naudos gavėjo įnašą ir netinkamų 

išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus; 
47.4. pareiškėjo ir galutinių naudos gavėjų metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, 

patvirtintus Lietuvos Respublikos įstatymų ar privataus juridinio asmens steigimo dokumentų 
nustatyta tvarka (patvirtintos 2014 m. ir tarpinės 2015 m. finansinės atskaitomybės); 

47.5. galutinių naudos gavėjų Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijas; 
47.6. preliminarias sutartis su galutiniais naudos gavėjais dėl dalyvavimo projekte; 
47.7. informaciją dėl įmonių tarpusavio santykių, nurodytų de minimis reglamento 2 

straipsnio 2 dalyje, reikalingą vienos įmonės, kaip nurodyta de minimis reglamente, apimčiai 
nustatyti (pildoma „Vienos įmonės“ deklaracija pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse 
www.esinvesticijos.lt ir www.ukmin.lt paskelbtą rekomenduojamą formą); 

47.8. užpildytą Aprašo 5 priedą. 
48. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas. 
49. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame 

skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos 
konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, 
paskelbtame pagal Aprašą interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.  

50. Paraiškos vertinimą sudaro projekto tinkamumo finansuoti vertinimas ir projekto 
naudos ir kokybės vertinimas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas Projektų 
taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 
1 priede nustatytus reikalavimus, projekto naudos ir kokybės vertinimas – Projektų taisyklių III 
skyriaus keturioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede 
nustatytus reikalavimus. 

51. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti 
trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus Projekto taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka. 
Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos 
nustatytą terminą. Jei pareiškėjas nepateikia trūkstamos informacijos arba pareiškėjo pateikta 



trūkstama informacija yra nepakankama, įgyvendinančioji institucija turi teisę priimti sprendimą 
atmesti paraišką, išskyrus Projekto taisyklių 143 punkte nurodytą atvejį. 

52. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime 
nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos. 

53. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia 
kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, 
taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų 
suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują 
paraiškų vertinimo terminą Projektų taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančioji 
institucija informuoja pareiškėjus raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 13 punktu (jeigu įdiegtos 
funkcinės galimybės, informuoja per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 
finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), taip pat Ministeriją ir 
vadovaujančiąją instituciją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu (jeigu įdiegtos 
funkcinės galimybės, – per SFMIS2014), nurodydama termino pratęsimo priežastis. 

54. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių III skyriaus 
keturioliktajame, penkioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie 
paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, 
informuojamas per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo 
dienos. 

55. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII 
skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.  

56. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo 
aptarimo grupės sudėtį tvirtina Ministerija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų 
vertinimo aptarimo grupės sudarymo ir veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama 
grupės sudėtis, arba šios grupės reglamente. 

57. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų 
taisyklių III skyriaus septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.  

58. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 
darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos el. paštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per 
DMS) pateikia šį sprendimą pareiškėjams. 

59. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės 
projektų sutartys. Projektų sutartys gali būti keičiamos arba nutraukiamos Projektų taisyklių IV 
skyriaus devynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. 

60. Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje 
nustatyta tvarka parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties, kurios forma nustatyta Projektų 
taisyklių 4 priede, projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, 
nurodytą Projekto taisyklių 166 punkte. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą 
pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį 
netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl 
objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą. Jeigu 
pareiškėjas atsisako pasirašyti sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji 
institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka. 

61. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:  
61.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas; 
61.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su 

kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, atsižvelgiant į tai, kokią šio dokumentų formą 
pasirenka projekto vykdytojas. 
 

VI SKYRIUS 
 PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI 



 
62. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje ir Projektų taisyklėse nustatytus 

reikalavimus. Projektui taip pat taikomi reikalavimai, nustatyti Apraše. 
63. Projektų įgyvendinimo stebėsenai vykdyti sudaromas Priemonės projektų priežiūros 

komitetas, kurio sudėtis ir darbo tvarka tvirtinami ūkio ministro įsakymu. 
64. 3 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas 

Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka. 
65. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 6 mėnesius nuo projekto sutarties 

pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai 
nutraukti projekto sutartį. 

66. Jeigu projekto vykdytojui kyla klausimų dėl de minimis pagalbos skaičiavimo ir 
kaupimo, įgyvendinančioji institucija turi suteikti projekto vykdytojui reikiamą informaciją. 

67. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama projektų priežiūrą ir patikras vietoje, turi 
įsitikinti, ar pareiškėjas tinkamai skaičiuoja de minimis pagalbą ir teikia informaciją įmonėms ir 
Suteiktos valstybės pagalbos registrui, taip pat įsitikinti, ar paslaugos teikiamos įmonėms, 
atitinkančioms apraše nustatytus apribojimus. 

68. Įgyvendinančiajai institucijai siekiant nustatyti, ar perduodama nauda neviršija 
nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, 
galutiniai naudos gavėjai turi užpildyti Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros 
lapą (Aprašo 3 priedas). 

69. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą 
Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka. 

70. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt 
septintajame skirsnyje. 

71. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių 
VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka. 

 

VII SKYRIUS 
APRAŠO KEITIMO TVARKA 

 
72. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame 

skirsnyje. 
73. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai taikomi ir 

įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.  
 

______________________________ 

 


