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Kokios yra subsidijos sąlygos
Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas
• Paskatinti MVĮ investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus
naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, kas savo ruožtu sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams.
• Iš viso projektams bus paskirstyta 20,34 M €.

Subsidijuojama veikla

Tinkamos finansuoti išlaidos

• Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir
kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems
gaminiams gaminti.

1. Naujo pastato statybos arba esamo rekonstravimo, kapitalinio
remonto, vidinių inžinerinių tinklų įrengimo darbų išlaidos*.
2. Įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ir
įrangos lizingo išlaidos.
3. Tikslinių transporto priemonių pirkimo, nuomos ir finansinės
nuomos (lizingo) išlaidos.

Subsidijos dydis
• Iki 0,5 M € vienam projektui.

*Nurodytos išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Subsidijos intensyvumas
• 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai
- pareiškėjas yra labai maža, maža arba vidutinė įmonė,
- prašoma subsidija neviršija 0,2 M € ir yra mažesnė nei
įmonės neišnaudota de minimis suma.
• 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai
- pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė,
- prašoma subsidija viršija 0,2 M € arba yra didesnė nei
įmonės neišnaudota de minimis suma.
• 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai
- pareiškėjas yra vidutinė įmonė,
- prašoma subsidija viršija 0,2 M € arba yra didesnė nei
įmonės neišnaudota de minimis suma.
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Finansavimo skyrimo forma
• Finansavimo forma – grąžintina subsidija.
• Grąžintina subsidijos dalis gali sudaryti nuo 5 iki 10 procentų
tinkamų finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau 20 procentų
nuo skirtos subsidijos.
• Gražintina subsidijos dalis priklausys nuo suplanuoto darbo
našumo rodiklio pokyčio pasiekimo. Pokytis bus skaičiuojamas
akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po
projekto įgyvendinimo pabaigos.
• Ilgiausias subsidijos grąžinimo terminas – per 10 metų po
projekto įgyvendinimo pabaigos.
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Kas ir kaip gali gauti subsidiją
Subsidiją gali gauti

Terminai

• Naujai įsikūrusi arba jau veikianti labai maža, maža ar
vidutinė įmonė, kuri nėra priskiriama sunkumus
patiriančių įmonių kategorijai.
• Partneriai negalimi.

• Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. vasario 25 d.
• Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 20
mėnesių. Jeigu projekte numatomi statybos darbai, trukmė ne
ilgesnė kaip 24 mėnesiai.
• Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti
paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo
dienos.

Vertinimo kriterijai
1. Pareiškėjo darbo našumo augimas. Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) nuo
paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
2. Pareiškėjo visų darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų (bruto) vidurkis 2018 metais.
Papildomi vertinimo kriterijai
• Minimalus balų skaičius – 30.

Kita svarbi informacija

• Įsigyjamos įrangos modelis turi būti pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 m.
• Lizingo laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra lizingo būdu įsigytas materialusis turtas iki
projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe (jei planuojamas lizingas).
• Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
• Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų ir rajonų savivaldybes.
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Kaip nustatomas įmonės dydis
Kaip yra nustatomas įmonės dydis?

• Įmonės dydis yra vertinamas pagal šių trijų rodiklių reikšmes – darbuotojų skaičius, metinė apyvarta ir balansinė turto vertė.
• Vertinant konkrečios įmonės dydį pagal nurodytus rodiklius reikia atsižvelgti ir į susijusių (motininių, dukterinių ar kitaip susijusių)
įmonių rodiklius.

Darbuotojų skaičius:
virš 250
Darbuotojų skaičius:
iki 250
Darbuotojų skaičius:
iki 50

Darbuotojų skaičius:
iki 10

ir

ir

Metinė apyvarta:
iki 10 M €

Metinė apyvarta:
iki 2 M €

LABAI MAŽA ĮMONĖ
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ir
Metinė apyvarta:
iki 50 M €

arba

Metinė apyvarta:
virš 50 M €

ir

arba

arba
Turto vertė:
iki 2 M €

arba

Turto vertė:
iki 10 M €

MAŽA ĮMONĖ

Turto vertė:
iki 43 M €

VIDUTINĖ ĮMONĖ

Turto vertė:
virš 43 M €

DIDELĖ ĮMONĖ
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Kaip padedame įdarbinti subsidiją
• Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs –
biurokratiniams subsidijų reikalavimams.
• Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas – kuriame vertę visose Kliento projekto gyvavimo ciklo stadijose nuo
idėjos įvertinimo iki paskutinio subsidijos cento įskaitymo į Kliento sąskaitą.

PASIRENGIMAS PARAIŠKOS TEIKIMUI
Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka
visus vertinimo kriterijus ir reikalavimus
bei turi didelius šansus gauti subsidiją

PO-PROJEKTINIS APTARNAVIMAS
Rengsime ataskaitas po projekto pabaigos
ir, jei teks, padėsime užtikrinti, kad nebūtų
taikomos baudos už rodiklių nepasiekimą
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PARAIŠKOS RENGIMAS

1. Kliento
projekto
inicijavimas
4. Kliento
projekto
uždarymas

2. Kliento
projekto
planavimas
3. Kliento
projekto
įgyvendinimas

Parengsime konkurencingą paraišką ir
lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo
sprendimo dėl prašytos subsidijos skyrimo

PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS
Padėsime įgyvendinti projektą pagal
donoro reikalavimus, kad subsidija būtų
Išmokėta Jums laiku ir iki paskutinio cento
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Mūsų pasiekimai

INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS
IR PLĖTRA

EKSPORTO
SKATINIMAS

PRODUKTYVUMAS IR
EFEKTYVUMO DIDINIMAS

Aptarnauta projektų

Klientų skaičius

Aptarnauta projektų

Klientų skaičius

Aptarnauta projektų

Klientų skaičius

94

52

92

63

28

24

Sėkmės rodiklis

Bendras biudžetas

Sėkmės rodiklis

Bendras biudžetas

Sėkmės rodiklis

Bendras biudžetas

93%

12,30 M €

89%

184,37 M €

84%

1,90 M €

MTEP VEIKLA IR
INFRASTRUKTŪRA

SOCIALINĖS IR VERSLO
APLINKOS GERINIMAS

KOMPETENCIJŲ
UGDYMAS

Aptarnauta projektų

Klientų skaičius

Aptarnauta projektų

Klientų skaičius

Aptarnauta projektų

Klientų skaičius

56

41

49

27

64

45

Sėkmės rodiklis

Bendras biudžetas

Sėkmės rodiklis

Bendras biudžetas

Sėkmės rodiklis

Bendras biudžetas

68%

128,39 M €

80%

75,27 M €

87%

25,83 M €
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Kai kurie iš mūsų Klientų

WESTERN UNION® is a federally registered service mark of Western Union Holdings, Inc. and is used with permission
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Susisiekite su mumis
Atvykite į mūsų biurą Vilniaus g. 35, Vilnius, Lietuva
Apsilankykite mūsų svetainėje http://www.aadvice.lt
Susisiekite su:
• Andželika Želichovskaja, andzelika@aadvice.lt, +370 677 46585
• Saulius Dekaminavičius, saulius@,aadvice.lt, +370 602 25230
• Simona Astrauskaitė, simona@aadvice.lt, +370 679 62272
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