
ES investicijos padeda auginti verslą ir savo 
svajones įgyvendinti naujiesiems bei 
patyrusiems verslininkams. Negana to, ES 
investicijos prisideda prie technologinės
pažangos, kuomet jomis naudojasi įvairiausio 
pobūdžio veiklas vykdantys projektų 
vykdytojai. Vienas įdomesnių pavyzdžių – UAB 
„Virtualios realybės vaizdai“, ES investicijas 
panaudoję savo siūlomų paslaugų vystymui. 

„ES investicijos padėjo įsigyti mūsų veikloje 
svarbiausią dalyką – įrangą bei ją parsigabenti. 
Šiuo metu galvojame kreiptis dėl ES investicijų 
verslo plėtrai. Jau esame išaugę ir patobulėję, 
turime naujausią virtualios realybės techniką, 
galime siūlyti neįtikėtinus pojūčius kuriančią 
patirtį pažangiausias virtualios realybės 
technologijas norintiems išbandyti klientams“, – 
sako įmonės vadovė Lina Janulevičienė.

UAB „Virtualios realybės vaizdai“ teikia virtualios 
realybės pramogas: filmų žiūrėjimą, galimybę 
žaisti žaidimus ir pasivaikščioti po virtualias 
erdves su tam skirta įranga. ES investicijų dėka, 
įmonės veikla išaugo, įranga pasipildė 
naujausiais įrenginiais: nuo moderniausių 
virtualios realybės akinių iki manevringų 
hidraulinių sėdimųjų platformų-kėdžių. Dabar 
tokios pramogos tampa vis labiau populiarios ir 
patrauklios tiek vaikams, tiek suaugusiems. 

ES investicijos į – inovatyviausias pramogas ir naujausią techniką

ES investicijas galima pritraukti įvairiausios specifikos projektams. „Virtualios realybės 
vaizdų“ pavyzdys rodo, kad net ir inovatyvių technologijų pramogų verslu užsiimančios 
įmonės gali tapti projektų vykdytojais ir pasinaudoti ES investicijomis. „Dabar turime ne tik 
savo erdvę, bet ir galime būti mobilūs: dalyvaujame šventėse, mugėse, renginiuose visoje 
Lietuvoje. Turime moderniausią techniką: naująją „Play Station 4 Pro“ žaidimų konsolę, „Play 
Station VR 3D“ vaizdo akinius, belaidį „Dual Shock 4“ žaidimų pultelį, kurį valdant dviem 
pirštais galima judėti erdvėje, išmanų „Play Station Move“ pultą, „HTC Vive“ akinius, su 
kuriais galima matyti tik virtualioje realybėje esančius objektus bei pultais juos judinti, kelti, 
traukti. Pavyzdžiui, bandant įtempti lanką jaučiama tikra pasipriešinimo jėga“, – sako L. 
Janulevičienė.

Užaugęs ir ES investiciniais fondais pastiprintas L. Janulevičienės verslas, šiuo metu įsikūrę 
„Domus Pro“ centre Vilniuje „Virtualios realybės vaizdai“ kviečia pasinerti į išmanias 
pramogas. L. Janulevičienė sako, kad „svajojantiems apie verslo kūrimą svarbiausia nebijoti 
ir drąsiai ieškoti investicijų sprendimų. Taip pat, nepabūgti konsultuotis ir skleisti žinią apie 
įgyvendinamus pokyčius projekto eigoje.“

ES INVESTICIJOS – VIRTUALIOS 
REALYBĖS PRAMOGOMS

VIEŠASIS APTARIMAS – KELIAS Į PROJEKTO SĖKMĘ

Kiekvieno ES investicijų projekto įgyvendinimo 
metu Finansų ministerija kviečia rengti viešuo-
sius aptarimus, kurių metu bendruomenėms 
pristatomas įgyvendinamo projekto tikslas, 
eiga, jau pasiekti ar siekiami rezultatai. 

L. Janulevičienė sako, kad jos įmonės 
įgyvendinto projekto metu buvo nemažai 
sunkumų. „Šiuo metu, jaučiame, kad nepask-
leidėme informacijos apie tai, ką darome ir 
kaip tobulėjame. Neabejoju, kad viešos 
konsultacijos, kuomet įgyvendinamas projek-
tas pristatomas visuomenei ar partneriams, 
būtų atnešusios nemažai naudos: žmonės 
apie mus sužinotų, matytų procesą: kaip 
augame, kokias paslaugas tobuliname, kur 
mus rasti, kaip atsinaujinome po ES investicijų 
ir pan.“ Viešųjų aptarimų metu pristatant 
įgyvendinamą projektą galima gauti realios 
naudos: visuomenės patarimų bei konsultaci-
jų, pristatyti projekto rengimo priežastis ir 

siekiamus pokyčius, kurie įvyksta realizuojant projektą. Viešajame projekto aptarime 
galima pristatyti priežastis ir informuoti visuomenę apie pasikeitimus, papasakoti, kodėl tai 
numatyta ir yra reikalinga, įtraukti auditoriją teikti alternatyvius sprendimus, kartu ieškoti 
atsakymų.

Neseniai imtas įgyvendinti projektas „Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje 
tvarkyba, pritaikant kultūrinėms ir socialinėms reikmėms“ surengė viešą projekto 
pristatymą. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Jonas Liorančas sako, kad 
įvykęs renginys buvo labai sėkmingas – susirinkę žmonės turėjo ne tik klausimų, bet ir 
pasiūlymų.

„Projekto rašymas, dokumentų rengimas atima daug laiko ir energijos, tačiau bendruome-
nei niekaip nėra matomas. Norėjome pristatyti tai, kas yra suplanuota, papasakoti, kas 
keisis ir kaip visa tai bus vykdoma. Bažnyčia taps atviresnė visuomenei, čia bus jaunimo 
bei kultūrinės erdvės. Aptarimo metu gavome labai praktinių bendruomenės pasiūlymų, 
pavyzdžiui, pagerinti apšvietimą aplink bažnyčią, ko nebuvome numatę,“– sako J.Lio-
rančas.

Neringos savivaldybės administracijos Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausioji 
specialistė Vilma Kavaliova sako, kad savivaldybė prisidėjo prie renginio viešinimo ir 
informacijos apie rengiamą aptarimą sklaidos. „Bendradarbiavome su evangelikų ir 
liuteronų bažnyčia, viešinome informaciją apie projektą, vyksiančią viešą konsultaciją. 
Manau, pristatant projektus visuomenei derėtų atsižvelgti į daugelį aplinkybių, šiuo atveju, 
kunigas sumaniai pasirinko aptarimo laiką – jis vyko iškart po sekmadienio mišių, tad 
informaciją išgirdo ir tie, kurie galbūt nebūtų specialiai atėję.“

„Mano nuomone, tokie vieši projektų pristatymai yra vienareikšmiškai naudingi abiem 
pusėms. Be to, žmonės apie vykdomus pokyčius turi žinoti kuo daugiau – galiausiai, dėl jų 
visa tai ir yra daroma“, – sako J. Liorančas.

#investuojuatsakingai

ĮDOMŪS FAKTAI:

Iki 2017 m. pabaigos investuota 19 
proc. ES fondų lėšų. Likusi investuoti 
lėšų suma 81 proc.

Lietuva yra 8 vietoje pagal ES 
investicijų panaudojimą Europos 
Sąjungoje

Pagal sudarytas sutartis Vilniaus 
apskričiai tenka 57 proc. ES fondų lėšų. 
Pažymėtina, kad Vilniaus apskričiai 
priskiriami projektai, kurie vykdomi 
visos Lietuvos mastu. Kitoms 
apskritims skirta 43 proc. ES fondų 
lėšų.

ES lėšomis pritraukta 8,1 mln. eurų 
privačių investicijų, skirtų inovacijoms 
arba MTEP projektams (pasirašytose 
projektų finansavimo sutartyse 
numatyta iš viso pritraukti 40,1 mln. 
eurų), o  parengtose priemonėse, iš 
viso numatoma pritraukti 258,7 mln. 
eurų, t.y. daugiau nei du kartus 
didesnė suma nei numatyta pagal VP 
2023 m. (104 mln. Eurų).

„EUROPOS BURIŲ“ 2018 PROJEKTŲ 
RINKIMAI

Jau dešimtą kartą Finansų ministerija 
organizuoja geriausių Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų 
Lietuvoje projektų – „Europos burių“ – 
rinkimus ir apdovanojimus. ,,Europos 
burių“ rinkimais siekiama įvertinti ir 
visuomenei pristatyti didžiausią vertę 
žmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei 
duodančius Europos Sąjungos fondų 
lėšomis finansuojamus projektus.
Kviečiame jus dalyvauti jubiliejiniuose 
geriausių 2014–2020 m. laikotarpio ES 
fondų projektų rinkimuose „Europos 
burės 2018“ ir registruoti savo projektą 
vienai iš nominacijų.

Daugiau informacijos: 
http://www.esinvesticijos.lt/lt/euro-
pos-bures-2018

Finansų ministerija skatina pareiškėjus bei projektų vykdytojus aktyviai dalyvauti 
iniciatyvoje #investuojuatsakingai bei skleisti žinią apie vykdomus projektus. 
Skelbti apie organizuojamus viešus aptarimus kviečiame adresu: 
http://www.esinvesticijos.lt/lt/investuojuatsakingai, o norintieji dalyvauti visas 
naujienas gali rasti apsilankę http://www.esinvesticijos.lt/ 


