VERSLO FINANSAVIMO 2014–2020 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ
FONDŲ LĖŠOMIS IŠANKSTINIS
VERTINIMAS
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis
2015 m. balandžio 23 d.

Reglamento Nr. 1303/2013 37 str.
• finansinių priemonių finansavimas turi būti grindžiamas
išankstiniu vertinimu, kurį atliekant nustatyti rinkos trūkumai arba
beveik optimalios investavimo situacijos ir apskaičiuotas viešųjų
intervencijų poreikių mastas ir apimtis, įskaitant finansinių
priemonių (FP) tipus.
• išankstinis vertinimas informavimo tikslais pateikiamas Stebėsenos
komitetui.

Vertinimas atliekamas vadovaujantis EK ir EIB užsakymu
PriceWaterHouse Coopers parengta metodologija „Išankstinio
vertinimo metodologija finansinėms priemonėms 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu“.

Išankstinio vertinimo žingsniai

Išankstinio vertinimo atlikimas
• 2014 m. birželio 26 d. sudaryta išankstinio vertinimo
atlikimo darbo grupė:
• FM, ŪM, SADM, EIF, INVEGA atstovai.
• Stebėtojų teisėmis: LVPA, MOSTA, MITA, Lietuvos
bankas, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos verslo
konfederacija,
Lietuvos
verslo
darbdavių
konfederacija, Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo
asociacija (LT VCA), Lietuvos pramonininkų
konfederacija,
Asociacija
„Žinių
ekonomikos
forumas“.

Išankstinis vertinimas
BGI Consulting, UAB
„ES struktūrinės paramos
poveikio SVV vertinimas“
2014 m. kovas

INVEGA
Valstybės intervencijos
poreikio finansų
inžinerijos priemonių
verslui forma Lietuvoje
studija
2013 m. rugsėjis

ESTEP
ŪM 2014–2020 m.
numatomų verslui skirtų
priemonių analizė ir
rekomendacijos
2014 m. liepa

Verslo finansavimo 2014–
2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis išankstinis
vertinimas
2015 m. kovas
FM/ŪM/SADM/INVEGA/
EIF

LT VCA
Tyrimas apie
įmones, į kurias yra
investavęs RKF
2014 m. liepa

Išorinio verslo finansavimo pasiūla ir
paklausa
• Finansavimo priemonių rinkos dalyviai
• Rinkos poreikių identifikavimas
• Rinkos problemų ir trūkumų identifikavimas

Finansavimo priemonių
rinkos dalyviai

Privatūs verslo
finansavimo
rinkos dalyviai

VERSLAS

Viešasis
sektorius

Finansavimo priemonių rinkos dalyviai
• Privatus sektorius:
2015 m. kovo pabaigoje finansines paslaugas Lietuvoje teikė
7 bankai, 8 užsienio bankų filialai, 280 ES bankų, teikiančių
paslaugas LR neįsteigus filialo, 75 kredito unijos, 11 lizingo
bendrovių (bankų, teikiančių lizingo paslaugas), 7 faktoringą
teikiančios įmonės ir 7 rizikos kapitalo fondų (RKF) valdytojai,
finansuojantys verslą.
•
•
•
•

Viešasis sektorius:
nuo 2001 m. taikomos FP (garantijos)
nuo 2006 m. teikiami mikrokreditai
2008–2009 m. įsteigti Jeremie kontroliuojantysis, INVEGOS,
Garantijų, Verlumo skatinimo fondai – ES fondų lėšomis
finansuojamos paskolos, garantijos, rizikos kapitalas.

Rinkos poreikių identifikavimas

SVV subjektų • INVEGA studija
• LT VCA tyrimas
apklausa

FP valdytojų
apklausa

•
•
•
•

INVEGA studija
BGI vertinimas
ESTEP vertinimas
LT VCA tyrimas

Rinkos poreikių identifikavimas
• SVV subjektų apklausa siekta nustatyti:
•
•

finansavimo poreikį;
SVV patirtį naudojantis valstybės remiamomis verslo FP.

• FP valdytojų apklausa siekta nustatyti:
•
•
•
•

SVV finansavimo apimtis;
finansavimo sąlygas ir prašymų netenkinimo priežastis;
valstybės remiamų FP vertinimą;
FP valdytojų pasiūlymus dėl SVV subjektams skirtų FP ir jų
tobulinimo.

Rinkos problemų ir trūkumo identifikavimas
•
•
•
•
•
•
•

mažai žinomi alternatyvūs finansavimo būdai;
griežti finansavimo reikalavimai;
užstato trūkumas;
naujai įsteigtų įmonių nefinansavimas;
Bazelio III reikalavimai;
per mažas RKF kiekis rinkoje;
per maža RKF investicijos suma į vieną įmonę.

Nustatytas rinkos trūkumas:
• Per ateinančius 5 metus – 405 mln. EUR
• Per 1 metus – 80 mln. EUR
• Per 2016–2023 m. laikotarpį – 645 mln. EUR

Nacionalinės
(grįžusios 20072013 m.)

ES fondų lėšos

Privačios
lėšos

Finansavimo trūkumo padengimas

FP pridėtinės vertės vertinimas bei papildomų
viešųjų ir privačių lėšų šaltinių pritraukimas
•

Subsidijos yra vienkartinės išmokos, kurios neturi grįžtančių lėšų
efekto sukuriamos kiekybinės pridėtinės vertės, todėl ilguoju
laikotarpiu, vertinant pridėtinę kiekybinę vertę, efektyvesnės nei
subsidijos yra FP ir su jomis susijusios priemonės.

•

Planuojama, kad skolinės ir rizikos kapitalo FP minimaliai
pritrauks apie 174 mln. EUR privačių lėšų.

•

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu grįžusios ir grįžtančios
lėšos bus naudojamos tiems patiems tikslams. Planuojama, kad
iki 2026 m. apie 164 mln. EUR grįš lėšų, kurios bus skirtos
finansuoti verslą.

Išmoktos pamokos
Išmoktos pamokos įgyvendinant 2007–2013 m. FP
•
•
•
•

Verslumo skatinimo priemonėse būtinas papildomos paskatos
pradedantiesiems verslininkams
Tinkamas rizikos pasidalijimas – vienas svarbiausių uždavinių
Teisinio reglamentavimo trūkumai
Nenustatyti griežtų sąlygų, renkantis FP valdytojus viešojo
pirkimo būdu

Užsienio šalių patirtis, įgyvendinant FP
•
•
•

Visų rūšių FP viename fonde
Didesnė suma rizikos kapitalo fondams
Skirti ypatingą dėmesį ankstyvosios veiklos vystymosi stadijos
įmonių skatinimui

Investavimo strategija

FP įgyvendinimas pagal reglamentą Nr. 1303/2013

FP įgyvendinimas 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu
FP įgyvendinimo struktūra:
• Įgyvendinti nacionalinio lygmeniu nustatytas FP, o ne ES
lygmeniu nustatytas FP, nes:
- dėl šalies specifikos gali būti ne visa apimtimi atsižvelgta į
rinkos trūkumus;
- gali būti apribotas galimų galutinių naudos gavėjų ratas.
• FP įgyvendinti per fondų fondą, o jo valdytojas atrinktų FP
valdytojus.
• Įgyvendinti FP, kurios specialiai skirtos konkretiems pagal
tam tikrą prioritetą nustatytiems tikslams pasiekti, o ne
standartines sąlygas atitinkančias FP, nes:
- įgyvendinant standartines sąlygas atitinkančias FP,
nebelieka lankstumo ir ne visai gali atitikti verslo specifinius
poreikius.

Reglamento Nr. 1303/2013 38 str. nurodytos
alternatyvos
Vertinime nagrinėjamos FP įgyvendinimo alternatyvos:
I alternatyva – VI investuoja į esamų ar naujų juridinių asmenų,
skirtų įgyvendinti FP, kapitalą (38 str. 4 dalies a punktas);
II alternatyva – EIB grupė (konkrečiai verslui skirtų FP
įgyvendinime dalyvautų EIF) (38 str. 4 dalies b punkto i papunktis) ;
III alternatyva – tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė
yra akcininkė (vertinami Šiaurės investicijų bankas (NIB), EBRD)
(38 str. 4 dalies b punkto ii papunktis);
IV alternatyva – valstybėje narėje įsteigtos finansų įstaigos, kurių
tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai
(38 str. 4 dalies b punkto ii papunktis);
V alternatyva – viešosios arba privačiosios teisės subjektas (38 str.
4 dalies b punkto iii papunktis);
VI alternatyva –VI įgyvendina FP tiesiogiai (38 str. 4 dalies c
punktas).

Reglamento Nr. 1303/2013 38 str. nurodytų
alternatyvų analizė
Visos aukščiau nurodytos alternatyvos vertinamos pagal vienodus kriterijus, t. y.:
• operatyvumas: vertinama, kaip operatyviai būtų galima pradėti įgyvendinti
alternatyvą;
• įgyvendinimo kaštai: vertinami alternatyvos įgyvendinimo kaštai, įskaitant
pasirengimo įgyvendinti kaštus (pvz., įgyvendinimui reikalingų sistemų ir procedūrų
kūrimas);
• patirtis: vertinama institucijų (organizacijų) patirtis įgyvendinant verslui skirtas FP;
• ištekliai: vertinami institucijų (organizacijų) turimi žmogiškieji ištekliai;
• lankstumas: vertinamos galimybės, atsiradus poreikiui, reaguoti į pasikeitusias
išorės aplinkybes;
• pasitraukimo rizika: vertinama fondų fondo valdytojo iš fondų fondo gyvendinimo
veiklų pasitraukimo galimybė;
• kompetencijų nacionaliniu lygiu kūrimas: vertinama alternatyvos įtaka
kompetencijų nacionaliniu lygiu kūrimui. Ateityje FP svarba tik didės, pirmiausia
dėl šioms priemonėms skirtų lėšų grįžtamojo efekto, todėl svarbu sukurti tinkamas
kompetencijas nacionaliniu lygiu.

FP įgyvendinimas 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu
• ŪM ir SADM planuojamas FP įgyvendinti per atskirus fondų
fondus, nes yra atskiri asignavimų valdytojai, siekiantys skirtingų
tikslų.
• Atlikus alternatyvų dėl fondų fondo valdytojo analizę, efektyviausia alternatyva:
- įgyvendinant skolines FP – nacionalinė finansų įstaiga (IV alternatyva);
- įgyvendinant rizikos kapitalo FP – EIF ir nacionalinė finansų įstaiga (II ir IV
alternatyvos).
• Derinant II ir IV alternatyvas:
- bendradarbiaujant nacionalinei finansų įstaigai ir EIF būtų pasiektas sinergijos
efektas;
- leistų koncentruoti kompetencijas ir žinias nacionaliniu lygiu, užtikrinti
ilgalaikiškumą;
- EIF dalyvavimas padėtų pritraukti privačias lėšas.

FP, dengiančios nustatytą trūkumą
FP pavadinimas

Lėšų šaltinis

Maks. suma, mln. EUR

Min. suma, mln. EUR

Lengvatinės paskolos ir lizingo
sandorių finansavimas

Grįžusios lėšos

106

37,7

Pasidalytos rizikos paskolos

ES SF lėšos (ERPF)

111

90,4

Individualios garantijos

Grįžusios lėšos

51,6

28,9

Portfelinės garantijos paskoloms

ES SF lėšos (ERPF)

17,3

14,5

Portfelinės garantijos lizingo
sandoriams

ES SF lėšos (ERPF)

5,8

4,3

Portfelinės garantijos faktoringo
sandoriams

ES SF lėšos (ERPF)

5,8

4,3

Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros
fondas

ES SF lėšos (ERPF)

14,8

14,8

Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas

Grįžusios lėšos

14,8

14,8

Plėtros fondas I (rizikos kapitalas)

ES SF lėšos (ERPF)

15,6

15,6

Plėtros fondas II (rizikos kapitalas)

ES SF lėšos (ERPF)

17,4

17,4

Bendrai su verslo angelais
investuojantis fondas

ES SF lėšos (ERPF)

11

11

Ko-investicinis fondas

ES SF lėšos (ERPF)

11,6

11,6

FP pradedantiems verslą (SADM)

ES SF lėšos (ESF )

24,6

23,1

Garantijos pradedantiems verslą
(SADM)

Grįžusios lėšos

10

8

417,3

298,4

IŠ VISO

SADM planuojamos FP
1. FP iš nacionalinių lėšų (vertinime neaprašyta FP)
- Garantijų fondas Verslumo skatinimo fondo paskoloms
2. FP iš ES SF lėšų
- FP pradedantiems verslą (žemiau pateikta informacija)
Maksimaliai galima skirti lėšų priemonei suma (su
valdymo mokesčiais), mln. EUR

Iki 24,6

Privačių lėšų tipas

Ne mažiau nei 10 proc. paskolos sumos

Orientacinis maksimalus paskolos (lizingo sandorio)
dydis

25 000 EUR

Rizikos pasidalijimas

Galimas

Galutiniai naudos gavėjai

SVV subjektai, veikiantys <12 mėn. (išskyrus
vidutines įmones)

Valstybės pagalba

Yra (pagal de minimis arba BBIR)

Valdymo (administravimo) mokestis FP valdytojams

Galimas

Derinimas su daliniu palūkanų kompensavimu

Galimas

Derinimas su technine parama

Galimas

Planuojamas SVV subjektų, gavusių paramą, skaičius

Ne mažiau nei 1000

Kitos sąlygos

Atrinkti FP valdytojai įsipareigos išskolinti tam
tikrą lėšų sumą, kuri bus nustatyta sutartyse su jais

Ūkio ministerijos planuojamos FP
• FP iš grįžusių (nacionalinių) lėšų (vertinime
neaprašytos FP):
 Individualios garantijos
 Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas
 Lengvatinės paskolos ir lizingo sandorių
finansavimas
• FP iš ES SF lėšų

Pasidalytos rizikos paskolos (ES SF lėšos)
Maksimaliai galima skirti lėšų priemonei suma (su
valdymo mokesčiais), mln. EUR

Iki 111

Privačių lėšų dalis

Ne mažiau nei 50 proc. paskolos sumos

Orientacinis maksimalus paskolos (lizingo sandorio) dydis 4 mln. EUR (ES SF + privačios lėšos)
Rizikos pasidalijimas

Yra

Galutiniai naudos gavėjai

SVV subjektai

Valstybės pagalba

Gali būti (pvz., dėl lengvatinių palūkanų pagal
de minimis reglamentą arba BBIR)

Valdymo (administravimo) mokestis FP valdytojams

Galimas

Derinimas su daliniu palūkanų kompensavimu

Galimas

Derinimas su technine parama

Galimas

Kitos formos nei subsidija finansinę paramą gaunančių
įmonių skaičius, vnt.*

580

Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą
įmonėms, mln. EUR

Ne mažiau kaip 86

Kitos sąlygos

Atrinkti FP valdytojai įsipareigos išskolinti
tam tikrą lėšų sumą, kuri bus nustatyta
sutartyse

*Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, paskolų arba lizingo sandorių dydžių

Portfelinės garantijos (ES SF lėšos)
Priemonės aprašymas

Portfelinės
garantijos paskoloms

Portfelinės garantijos lizingo
sandoriams

Portfelinės garantijos
faktoringo sandoriams

Iki 17,3

Iki 5,8

Iki 5,8

Garantijos dydis

Iki 80 proc.

Iki 80 proc.

Iki 80 proc.

Indikatyvi viršutinės ribos norma
(angl. Cap Rate)

20-25 proc.

20-25 proc.

20-25 proc.

Orientacinė maksimali garantijos
suma, mln. EUR

1,5

1,5

1,5

SVV subjektai

SVV subjektai

SVV subjektai

Yra

Yra

Yra

Valdymo (administravimo)
mokestis FP valdytojams

Galimas

Galimas

Galimas

Derinimas su daliniu palūkanų
kompensavimu

Galimas

Galimas

Nėra

Kitos formos nei subsidija
finansinę paramą gaunančių įmonių
skaičius, vnt. *

527

216

16

Privačios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą įmonėms, mln. EUR

90

24

24

5-6,25

5-6,25

5-6,25

Maksimaliai galima skirti lėšų
priemonei suma (su valdymo
mokesčiais), mln. EUR

Galutiniai naudos gavėjai
Valstybės pagalba

Multiplikatorius, kartais

*Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, paskolų arba lizingo sandorių dydžių

Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas (ES SF lėšos)
Maksimaliai galima skirti lėšų priemonei suma
(su valdymo mokesčiais), mln. EUR

Iki 14,8

Privačios lėšos, proc.

Pagal BBIR nuo 10 iki 40 proc., investuojama į fondą

Galutiniai naudos gavėjai

-pagal VP 1 prioritetą: įmonės, veikiančios arba ketinančios pradėti
naują ekonominę veiklą pažangiosios specializacijos srityse;
- pagal VP 3 prioritetą: MVĮ

Valstybės pagalba

Yra (pagal BBIR ir (arba) notifikuotą valstybės pagalbos schemą)

Orientacinis maks. investicijų į vieną MVĮ dydis

Iki 10 proc. fondo vertės

Investavimas

Į įmonių akcinį kapitalą arba į iš dalies akcinį kapitalą įmonių
pradinio augimo (pradinio, ankstyvo augimo ir plėtros) stadijose

MVĮ veiklos sektoriai

Ribojama pagal valstybės pagalbos schemą ir:
- pagal VP 1 prioritetą: sumanios specializacijos strategiją;
- pagal VP 3 prioritetą: MVĮ

Apytikslė investuotojų (tik valstybės) gaunama
pelno dalis (ang. Hurdle Rate) RKF lygmenyje

Ne daugiau 6 proc.

Kitos formos nei subsidija finansinę paramą
gaunančių įmonių skaičius, vnt.*

20

Privačios investicijos, atitinkančios viešąją
paramą įmonėms, mln. EUR

Nuo 10 iki 40 proc. investicijų į įmones sumos, t. y. bent 1,5

Papildomos sąlygos

Galimas investicijų regionuose skatinimas; didelių kompanijų, savo
srities lyderių, pritraukimo skatinimas ir kt.

*Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones

Ko-investicinis fondas (ES SF lėšos)
Maksimaliai galima skirti lėšų priemonei suma
(su valdymo mokesčiais), mln. EUR

Iki 11,6

Privačios lėšos, proc.

Pagal BBIR nuo 10 iki 60 proc., investuojama į fondą

Galutiniai naudos gavėjai

- pagal VP 1 prioritetą: įmonės, veikiančios arba ketinančios pradėti
naują ekonominę veiklą pažangiosios specializacijos srityse;
- pagal VP 3 prioritetą: MVĮ

Valstybės pagalba

Yra (pagal BBIR ir (arba) notifikuotą valstybės pagalbos schemą)

Orientacinis maks. investicijų į vieną MVĮ dydis

Iki 10 proc. fondo vertės

Investavimas

Į įmonių akcinį kapitalą arba į iš dalies akcinį kapitalą įmonių
pradinio augimo (pradinio, ankstyvo augimo ir plėtros) stadijose

MVĮ veiklos sektoriai

Ribojama pagal valstybės pagalbos schemą ir:
- pagal VP 1 prioritetą: sumanios specializacijos strategiją;
- pagal VP 3 prioritetą: MVĮ

Apytikslė investuotojų (tik valstybės) gaunama
pelno dalis (ang. Hurdle Rate) RKF lygmenyje

Ne daugiau 6 proc.

Kitos formos nei subsidija finansinę paramą
gaunančių įmonių skaičius, vnt.*

16

Privačios investicijos, atitinkančios viešąją
paramą įmonėms, mln. EUR

Nuo 10 iki 60 proc. investicijų į įmones sumos, t. y. iki 16

Papildomos sąlygos

Investicijų regionuose skatinimas; didelių kompanijų, savo srities
lyderių, pritraukimo skatinimas ir kt. Galimi papildomi FP schemos
elementai, siekiant alternatyvios rinkos plėtrą

*Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones

Plėtros fondas I (ES SF lėšos)
Maksimaliai galima skirti lėšų priemonei suma (su
valdymo mokesčiais), mln. EUR

Iki 15,6

Privačios lėšos, proc.

Pagal BBIR nuo 10 iki 60 proc.

Galutiniai naudos gavėjai

MVĮ

Valstybės pagalba

Yra (pagal BBIR ir (arba) notifikuotą valstybės
pagalbos schemą)

Orientacinis maks. investicijų į vieną MVĮ dydis

Iki 20 proc. fondo vertės

Investavimas

Į MVĮ akcinį kapitalą arba į iš dalies akcinį kapitalą įmonių
pradinio augimo (pradinio, ankstyvo augimo ir plėtros)
stadijose

MVĮ veiklos sektoriai

Ribojama pagal valstybės pagalbos schemą

Apytikslė investuotojų (tik valstybės) gaunama
pelno dalis (ang. Hurdle Rate) RKF lygmenyje

Ne daugiau 6 proc.

Kitos formos nei subsidija finansinę paramą
gaunančių įmonių skaičius, vnt.*

10

Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą
įmonėms, mln. EUR

Nuo 10 iki 60 proc. investicijų į įmones sumos, t. y.
iki 22

Papildomos sąlygos

Galimas investicijų regionuose skatinimas;
prioritetinių sričių išskyrimas; didelių kompanijų,
savo srities lyderių, pritraukimo skatinimas ir kt.

*Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones

Plėtros fondas II (ES SF lėšos)
Maksimaliai galima skirti lėšų priemonei suma (su
valdymo mokesčiais), mln. EUR

Iki 17,4

Privačios lėšos, proc.

Pagal BBIR nuo 10 iki 60 proc.

Galutiniai naudos gavėjai

MVĮ

Valstybės pagalba

Yra (pagal BBIR ir (arba) notifikuotą valstybės pagalbos
schemą)

Orientacinis maks. investicijų į vieną MVĮ dydis

Iki 20 proc. fondo vertės

Investavimas

Į MVĮ akcinį kapitalą arba į iš dalies akcinį kapitalą įmonių
pradinio augimo (pradinio, ankstyvo augimo ir plėtros)
stadijose

MVĮ veiklos sektoriai

Ribojama pagal valstybės pagalbos schemą

Apytikslė investuotojų (tik valstybės) gaunama pelno
dalis (ang. Hurdle Rate) RKF lygmenyje

Ne daugiau 6 proc.

Kitos formos nei subsidija finansinę paramą gaunančių
įmonių skaičius, vnt.*

12

Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą
įmonėms, mln. EUR

Nuo 10 iki 60 proc. investicijų į įmones sumos, t. y. iki 24

Papildomos sąlygos

Galimas investicijų regionuose skatinimas; prioritetinių sričių
išskyrimas; didelių kompanijų, savo srities lyderių, pritraukimo
skatinimas ir kt.

*Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones

Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas
Maksimaliai galima skirti lėšų priemonei suma (su
valdymo mokesčiais), mln. EUR

Iki 11

Privačios lėšos, proc.

Ne mažiau kaip 50 proc. kiekvienos investicijos, investuojama
į MVĮ

Galutiniai naudos gavėjai

MVĮ

Valstybės pagalba

Nėra

Orientacinis maksimalus investicijų į vieną MVĮ dydis

600 000 EUR

Investavimas

Į MVĮ akcinį kapitalą arba į iš dalies akcinį kapitalą įmonių
pradinio augimo (pradinio, ankstyvo augimo ir plėtros)
stadijose

MVĮ veiklos sektoriai

Neribojama

Apytikslė investuotojų (tik valstybės) gaunama pelno
dalis (ang. Hurdle Rate) RKF lygmenyje

Ne daugiau 6 proc.

Kitos formos nei subsidija finansinę paramą gaunančių
įmonių skaičius, vnt.

28

Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą
įmonėms, mln. EUR

Ne mažiau kaip 50 proc. invsticijų į įmones sumos, t. y. bent 9

Papildomos sąlygos

Galimas investicijų regionuose skatinimas; prioritetinių sričių
išskyrimas; didelių kompanijų, savo srities lyderių,
pritraukimo skatinimas ir kt.

*Įmonių, pasinaudojusių FP, skaičius priklausys nuo rinkos poreikio, investicijų dydžio į įmones

Stebėsenos sistema ir ataskaitų
tiekimo periodiškumas

Vertinimo tikslinimas
• Pagrindinės priežastys, dėl kurių vertinimas gali būti
atnaujintas:
• nepakankamas numatytas FP dydis, lyginant su paklausa;
• Lietuvos ar ES teisės aktų pasikeitimai, kurie suvaržo
vertinime siūlomų ir aprašytų FP įgyvendinimą;
• strateginių Lietuvos tikslų ir uždavinių pasikeitimai;
• Lietuvos ar ES teisės aktų pasikeitimai, kurie atveria
galimybes įgyvendinti vertinime siūlomas ir aprašytas FP
lengviau, patiriant mažiau išlaidų;
• stiprus nuokrypis tarp planuotų pasiekti ir pasiektų rezultatų
gali būti kliūtis, siekiant įgyvendinti FP pilna apimtimi;
• atsiradus kitoms, neplanuotoms kliūtims, įgyvendinant FP.

Verslo finansavimo 2014–2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis išankstinis vertinimas
paskelbtas
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vertinimo

Ačiū už dėmesį

