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DĖL AVANSO IR SANDORIO UŽTIKRINIMO GARANTAVIMO ES 
FINANSUOJAMUOSE PROJEKTUOSE  
 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (toliau – LPPARA), atstovaudama 
Rūmų narių interesams, atkreipia Jūsų dėmesį dėl investicinių ES finansuojamų projektų 
įgyvendinimo  sudėtingumo.  

Šiuo metu finansavimo rinkoje susidariusi situacija, kad finansų įstaigos (bankai, kredito 
unijos) praktiškai nefinansuoja ES SF lėšomis finansuojamų investicinių projektų, kuriuos 
įgyvendinant perkama įranga (pagal pramonės skaitmenizavimo, ekoinovacijų ir kitas programas), 
įrangos apmokėjimui reikalingos paskolos, kurias vėliau įmonės, gavusios paramos lėšas, grąžintų. 
Tačiau įmonėms negalint suteikti skolintojams papildomų užstatų ir/ar garantijų, tokių kaip 
nekilnojamojo turto įkeitimas ar INVEGA garantija, finansavimas neteikiamas.  

Palengvinta tvarka dėl avansų suteikimo faktiškai nebeįmanoma pasinaudoti. Avansui, kurį 
gali suteikti LVPA projekto įgyvendinimui, gauti taip pat reikia pateikti draudimo kompanijos ar 
banko išduotą sutarties įvykdymo laidavimo dokumentą, tai padaryti ypatingai sudėtinga. 2020 m. 
kovo mėn. praktiškai visos draudimo kompanijos pabrangino šių polisų kainą 2-3 kartus, sumažino 
galimus limitus arba visiškai neišdavinėja polisų (vyravę įkainiai buvo 2,5-3,5 proc. už metus nuo 
polise nurodytos sumos, dabar siekia iki 15 proc. metinės kainos, dar reikia asmeninių ir kitų galimų 
laidavimų, arba polisų išvis nėra).   

Įmonėms tampa sudėtinga įgyvendinti investicinius projektus, t.y įsigyti numatytą įrangą, ir 
pasinaudoti jau patvirtinta ES parama. Kyla grėsmė, kad didelė dalis jau pradėtų įgyvendinti ir naujų 
investicinių projektų liks neįgyvendinti, nes bankai sugriežtina net jau pasirašytų kreditų sutarčių 
mokėjimus. Įmonės galimai nepasinaudos skirta parama (o jos perskirstymas jau gali būti 
neįmanomas, tad Lietuva apskritai prarastų lėšas). Lietuvos pramonės ir inovacijų sektorius patirs 
papildomų nuostolių dėl jau patirtų projektų įgyvendinimo išlaidų. 

Prašome įvertinti aukščiau aprašytą situaciją bei atitinkamai pakoreguoti INVEGA garantijų 
teikimo sąlygas ir garantijų kainos nustatymo principus, sudarant įmonėms galimybę užbaigti jau 
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pradėtus projektus, įsigyti reikalingą įrangą ir būtinus darbus:  
1. Išleisti INVEGA garantiją paskoloms, kurios yra suteikiamos įrangos įsigijimui, kuria taip 

pat dalinai finansuojama gauta ES parama (pagal pramonės skaitmenizavimo, ekoinovacijų ir 
kitas programas). 

2. Siūlome nustatyti maksimalią INVEGA garantijos sumą, kuri būtų lygi: projekto suma minus 
ES parama sumai taikant 100% garantiją1. 

3. Siūlome leisti įmonėms mokėti pilną INVEGOS garantijos kainą, jei išnaudota de minimis 
parama (kad įmonės galėtų nuspręsti pačios).  

4. Siūlome padidinti išmokamas avanso sumas be draudimo: projektams, kurių biudžetas 
didesnis nei 200.000 Eur, skirti 20 % avansą nuo paramos sumos be sandorio užtikrinimo 
garantijos.  

5. Didinti avanso dalį nuo 50 iki 100 proc. paramos sumos, jei juridinis asmuo pateikia sandorio 
užtikrinimo garantiją. 

6. Svarstyti galimybę apmokėti išankstines sąskaitas ir INVEGAI išduoti draudimo polisus 
(garantijas).  

 
1Pateikiamas ES dalinai finansuojamo projekto pavyzdys (visos sumos be PVM): 

1. įsigyjama įranga: už 1,0 M EUR (100 proc.); 
2. gauta ES parama, pagal jau pasirašytą sutartį su LVPA: 0,45 M EUR (45 proc. investicinio 

projekto sumos); 
3. numatoma finansų įstaigos (banko/unijos) paskola: 0,55 M EUR (55 proc. investicinio 

projekto sumos); 
4. prašoma INVEGA garantija, paskolai iš finansų įstaigos (banko/unijos) garantuoti: 0,55 M 

EUR (55 proc. investicinio projekto sumos) taikant 100% garantijos taisyklę. 
 

 
 
 Pagarbiai, 

 
 

Prezidentas                                                                                                              Rimas Varkulevičius 


