MTEP ir verslo finansavimo FP išankstinių
vertinimų pristatymas

2017-09-29. Stebėsenos komiteto posėdis. Loreta Sadzevičiūtė/
Laurita Kazickienė

IŠANKSTINIO VERTINIMO ATLIKIMAS I
Darbo grupė išankstinių vertinimų atlikimui

FM, ŪM, SADM, ŠMM, INVEGA atstovai
Stebėtojų teisėmis: LBA, LT VCA, LB, Lietuvos inovacijų centras, MOSTA,
LVPA, Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, MITA, Lietuvos
pramonininkų konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos verslo darbdavių
konfederacija, KTU, VU, Fizinių ir technologijos mokslų centras, VšĮ „Versli
Lietuva“
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IŠANKSTINIAI VERTINIMAI

2017-09-27 patvirtinti išankstinių
vertinimų darbo grupėje
Išankstiniai vertinimai paskelbti:
www.esinvesticijos.lt
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MTEP FINANSAVIMO 2014–2020 METŲ ES SF LĖŠOMIS
IŠANKSTINIS VERTINIMAS
PWC ATLIKTA
2014–2020 M.
PLANUOJAMOS
ĮGYVENDINTI FP
MTEPI
VEIKLOMS
ANALIZĖ

ESAMŲ SUBSIDINIŲ IR
FINANSINIŲ PRIEMONIŲ
VERTINIMAS
ŪM IR ŠMM APKLAUSA
INTERVIU SU BANKAIS , LT VCA, RKF
MTEPI VEIKLAS VYKDANČIŲ ĮMONIŲ
APKLAUSA

TEISINĖS IR MOKESTINĖS
APLINKOS APŽVALGA
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FINANSINĖS PRIEMONĖS MTEPI VEIKLOMS LŪKESČIAI

Skatinimas pradėti naudoti finansines priemones
Investicijos į atžalinės įmonės kapitalą
Finansuojamas idėjų ir technologijų vystymas, prototipų
kūrimas
Privalomas mokslo ir studijų institucijų dalyvavimas
Pritraukiamas privatus kapitalas
Galutiniai naudos gavėjai – MSI atžalinės įmonės
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KO-INVESTICINIS FONDAS MTEPI (BENDRAI INVESTUOJANTI FP)
Preliminariai skiriama valstybės lėšų suma (su valdymo mokesčiais), mln. EUR
Finansavimo šaltiniai
Privačios lėšos, proc.
MSI įnašas
Galutiniai naudos gavėjai
Valstybės pagalba
Orientacinis maksimalus fondo investicijų į vieną MVĮ dydis
Investavimas

MVĮ veiklos sektoriai
Apytikslis investuotojų (tik valstybės) gaunamas maksimalus grąžos dydis (ang.
„cap“)
Kitos formos nei subsidija finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius
Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos) , EUR

Iki 5, su galimybe padidinti iki 10
ES SF lėšos
iki 10 proc.
apytiksliai 5 proc. naujos investicijos vertės arba
įmonės įstatinio kapitalo
įmonės, veikiančios arba ketinančios pradėti naują
ekonominę veiklą pažangiosios specializacijos
srityse, ir kurių viena iš akcininkių yra MSI
Yra (pagal bendrosios išimties reglamento 22 str.)
Iki 20 proc. fondo vertės
Į įmonių akcinį kapitalą arba į iš dalies akcinį įmonių
pradinio augimo (pradinio, ankstyvo augimo ir
plėtros) stadijose
Ribojama pagal valstybės pagalbos schemą ir
sumanios specializacijos strategiją
Ne daugiau 6 proc.
4
250 000
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VERSLO AKSELERAVIMO FINANSINĖ PRIEMONĖ
Rinkos problemų identifikavimas
Rinkoje išreikštas verslo akseleravimo priemonės
poreikis, pagal kurią tiekiant idėjų autoriams
aktyvias verslo vystymo paslaugas galėtų būti
investuojama į perspektyvias idėjas.
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KODĖL REIKALINGA PRIEMONĖ?
Verslo akseleravimo paslaugų teikėjų Lietuvoje
nėra pakankamai
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Privatiems investuotojams per didelė rizika ir
didelės sąnaudos
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Priemonė
prisidėtų
prie
startuolių
ekosistemos plėtros ir verslumo skatinimo
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Latvija, Estija įgyvendina panašias priemones
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FP „AKSELERAVIMO FONDAS“
Preliminariai skiriama valstybės lėšų suma (su valdymo mokesčiais), mln. EUR

Iki 14,48

Finansavimo šaltiniai

ES SF lėšos

Privačios lėšos, proc.

Ne mažiau kaip 5 proc.

Finansavimo tipas
Galutiniai naudos gavėjai
Valstybės pagalba
Orientacinis maksimalus fondo investicijų į vieną MĮ dydis
Investavimas
Apytikslė investuotojų (tik valstybės) gaunama pelno dalis RKF lygmenyje
Kitos formos nei subsidija finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius, vnt.
Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms, mln. EUR
Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius vnt.
Papildomos sąlygos

Per fondų fondą
Labai mažos ir mažos įmonės (MĮ)
Yra (pagal bendrosios išimties reglamentą)
Iki 10 proc. fondo vertės
Į MĮ akcinį kapitalą arba į iš dalies akcinį kapitalą
įmonių prieš-parengiamojoje ir parengiamojoje
stadijose
Ne daugiau 6 proc.
20
Ne mažiau kaip 5 proc.
20
Galimas investicijų regionuose skatinimas:
prioritetinių sričių išskyrimas
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FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
Investavimo strategijos

Ne ES lygmeniu
nustatyta priemonė

Ne standartines
sąlygas atitinkanti
priemonė

Įgyvendinimas per
Verslo finansavimo
fondą (INVEGA)

ES finansinės
priemonės valdytojai
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KLAUSIMAI...

Kontaktai:
Finansų ministerija, Lukiškių g. 2, Vilnius
(8-5) 219 4405, 205 3537
Loreta.Sadzeviciute@finmin.lt
Laurita.Kazickiene@finmin.lt

