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MVĮ atsigavimui -
investicijos į antikrizinį 
veiklos valdymą



Pristatymo metu 
sužinosite:

❑ Kokia veikla finansuojama?

❑ Kas gali gauti finansavimą?

❑ Koks finansavimas?

❑ Kokie reikalavimai?

❑ Kokie įsipareigojimai?

❑ Kokie terminai?

❑ Kokie dokumentai turi būti 

pateikti?
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Veiklos finansavimo logika

Veikla „Skatinti greitesnį MVĮ 
atsigavimą po ekonominio 

nuosmukio“

Pažangos priemonė „Skatinti 
verslumą ir kurti paskatas įmonių 

augimui“

2022–2030 metų ekonomikos 
transformacijos ir konkurencingumo 

plėtros programa

Finansavimo ES SF lėšomis 
teisės aktai: 

❑ 2021–2027 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų 
programa;

❑ Reglamentas (ES) 2021/1058 
dėl ERPF ir Sanglaudos fondo;

❑ Reglamentas (ES) 2021/1060, 
kuriuo nustatomos bendros 
taisyklės;

❑ Administravimo taisyklės,
❑ Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklės



Veikla siekiama skatinti 
MVĮ atsigavimą po 
ekonominio nuosmukio 

Finansuojamos 

tikslinės paslaugos:

❑ veiklos kaštų 

optimizavimo 

paslaugos

ARBA

❑ antikrizinės veiklos 

valdymo paslaugos



Veiklos kaštų optimizavimas – tai priemonės ir būdai, kuriais siekiama sumažinti su įmonės vykdoma 

veikla susijusias išlaidas, didinant įmonės veiklos efektyvumą. Veiklos kaštai apima tiesiogines parduotos 

produkcijos sąnaudas ir kitas veiklos sąnaudas (pardavimo, bendrąsias ir administracines, kurios apima 

nuomos, darbo užmokesčio ir kitas pridėtines išlaidas, taip pat žaliavų ir priežiūros išlaidas). Veiklos 

kaštams nepriskiriamos palūkanų ir kitos panašios sąnaudos.

Veiklos kaštų optimizavimo paslaugos



Antikrizinis veiklos valdymas – tam tikrų priemonių, kurios leidžia atkurti įmonės mokumą, pajamas ir 

apyvartą ir kuriomis siekiama kuo greičiau sugrąžinti ankstesnę – ikikrizinę – įmonės ekonominę būklę, 

planavimas ir įgyvendinimas.

Antikrizinis veiklos valdymo procesas – procedūrų, kurios atliekamos, siekiant pagerinti įmonės veiklą 

ir leisti jai išeiti iš krizinės padėties, visuma.

Antikrizinės veiklos valdymo paslaugos

Veiklos kaštų optimizavimas yra dalis antikrizinio 
veiklos valdymo. 

Antikrizinis veiklos valdymas gali apimti ne tik 
kaštus, bet ir procesus, žmogiškuosius išteklius, 

rinkodaros ar vadybos sprendimus ir kt. 

Priemonės turi būti orientuotos, visų pirma, 
greitai atkurti įmonės mokumą trumpuoju 

laikotarpiu ir, antra, atkurti įmonės finansinį 
stabilumą bei užtikrinti finansinę pusiausvyrą 

ilguoju laikotarpiu.



Reikalavimai pareiškėjams

Pardavimo pajamos iš pačių 
pagamintos produkcijos:
❑ 2019-2021 m. ne mažiau 51 

proc.;
❑ 2019 m. yra didesnės negu 200 

000 Eur, tačiau atėjus COVID-19 
pandemijai jos sumažėjo daugiau 
kaip 10 proc. 2020 m., palyginti 
su 2019 m.

❑ Pareiškėjas turi pakankamą de 
minimis likutį;

❑ Pareiškėjui nėra apribojimų 
gauti finansavimą, t.y. atitinka 
BAK 4.2 p.;

❑ Pareiškėjas atitinka kitus Aprašo 
reikalavimus.

❑ Labai maža, maža ar 
vidutinė įmonė;

❑ veikianti ne mažiau 3 
metus;

❑ Veikianti Vidurio ir 
vakarų Lietuvos 
regione;

Pareiškėjas yra veikianti įmonė: 
❑ JAR įregistruota įmonė,
❑ turinti pajamų ir darbuotojų;
❑ teikianti ataskaitas VMI ir 

SODRAI,
❑ teikianti patvirtintus metinių 

finansinių ataskaitų rinkinius JAR



Vidurio ir vakarų 
Lietuvos (VVL) 
regionas

VVL regionas sudarytas iš Alytaus, 

Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, 

Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių 

ir Utenos apskričių.

Sostinės regionas – Vilniaus 

apskrities savivaldybės.

Investicijos priskiriamos konkrečiam 

Investicijų programos (IP) regionui 

atsižvelgiant į tai, kiek kuriam regionui 

tenka naudos iš investicijų, pvz.:

▪ Įmonės gamykla veikia ar paslaugos teikiamos 

konkrečiame IP regione;

▪ Teikiamos paslaugos, kurios yra konkrečiame IP 

regione (pvz.: teikiamos nuotolinės paslaugos 

arba vykdomi nuotoliniai mokymai konkretaus IP 

regiono gyventojų tikslinėms grupėms ar jame 

dirbantiems asmenims).



Pačios įmonės pagaminta produkcija

Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos 

pardavimo pajamos – pajamos, gaunamos iš 

pagamintų gaminių (suteiktų paslaugų) 

pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodomos 

tokiuose dokumentuose, kurie įrodo paties 

pareiškėjo pagamintų gaminių (suteiktų 

paslaugų) pardavimo mastą. Pajamos, gaunamos 

už gaminių ar paslaugų perpardavimą, nėra 

laikomos paties pareiškėjo pagamintos 

produkcijos pardavimo pajamomis. 



Finansavimas

Finansavimo intensyvumas –

50 proc.

Fiksuota suma:

❑ Nustatoma vertinimo metu;

❑ 3 komerciniai pasiūlymai 

(mažiausia kaina).

Paslauga Finansavimo suma, 
Eur

Privačios lėšos, Eur

Antikrizinis veiklos 
valdymas

Iki 10 000 Eur Ne mažiau kaip 
10 000 Eur

Veiklos kaštų 
optimizavimas

Iki 5 000 Eur Ne mažiau kaip 
5 000 Eur

Kvietimo suma 
2,5 mln. Eur.



Biudžetą 
pagrindžiantys 
dokumentai

Pateikti 3 lygiaverčiai komerciniai 

pasiūlymai, kuriuose nurodyti:

❑ konkretūs etapai, procesai ar 

veiklos, ką paslaugos teikėjas atliks, 

kad pateiktų rezultatą;

❑ konkretus rezultatas, t.y. ką 

tiekėjas įsipareigoja pateikti;

❑ kaina;

❑ terminai.
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Fiksuotos sumos išmokėjimas – viskas arba 
nieko

Numatyta

• Antikrizinio veiklos valdymo išvados, įvertinus 3 įmonės 
procesus: gamybos, žmogiškųjų išteklių, finansų valdymą;

• Fiksuota suma - 10 000 Eur.

Rezultatas

• Antikrizinio veiklos valdymo išvados tik apie 1 procesą (gamybos 
procesą), bet nieko nėra žmogiškųjų išteklių ar finansų valdymą.

Apmokėjimas

• Nesant viso rezultato – fiksuota suma negali būti išmokėta; 
proporcingai mažinti nėra galimybės;

• Tiekėjas turi pakoreguoti rezultatą arba nebus nieko išmokėta.

Pateikiamas tik 
rezultatas. 

Išlaidas pagrindžiančių 
dokumentų (pvz.: 
pirkimo sutarčių, 

sąskaitų faktūrų ar 
apmokėjimą 

pagrindžiančių 
dokumentų) pateikti 

nereikia.
Kilus įtarimams 

Inovacijų agentūra gali 
paprašyti pateikti 

dokumentus.



Atsiskaitymas

❑ Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai 

mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) -

atsiskaitoma pasirašius projekto sutartį.

❑ Paramą dotacijomis gavusios įmonės -

atsiskaitoma pasirašius projekto sutartį.

❑ Privačiosios investicijos, papildančios viešąją 

paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės 

priemonės) - atsiskaitoma su galutiniu 

mokėjimo prašymu.

❑ Fiksuotą sumą pagrindžiantis rezultatas –

paslaugos teikėjo parengtas antikrizinio veiklos 

valdymo arba veiklos kaštų optimizavimo planas 

(ataskaita);

❑ Tiekėjo pateiktas rezultatas turi atitikti komercinį 

pasiūlymą;

❑ Dokumentai, pagrindžiantys, kad antikrizinio 

veiklos valdymo proceso išvadas pradėtos taikyti 

įmonės veikloje iki projekto įgyvendinimo 

pabaigos (taikoma, jei buvo gautas prioritetinis 

balas)

Stebėsenos rodikliai: Rezultatai:



Atrankos kriterijai Neatitikus specialiojo kriterijaus PĮP atmetamas; 

Prioritetinių kriterijų minimali privaloma surinkti 

balų suma – 50 balų.

Kriterijaus 
tipas

Kriterijus Didžiausias 
galimas 
balas

Specialusis Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 3 metus iki PĮP pateikimo veikianti MVĮ. ---

Specialusis Pareiškėjo metinės pajamos, gautos už savo pagamintą produkciją, 2019-2021 m. sudarė 
ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje, 2019 m. buvo didesnės nei 200 
000 Eur ir 2020 m. sumažėjo daugiau kaip 10 proc.

---

Prioritetinis Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių metinės pajamos už savo pagamintą 
produkciją 2019–2021 m. sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje 
ir kurių metinės pajamos už savo pagamintą produkciją 2020 m., palyginti su 2019 m., 
sumažėjo daugiau kaip 10 proc. ir 2021 m., palyginti su 2019 m., – daugiau kaip 5 proc. 

70

Prioritetinis MVĮ antikrizinio veiklos valdymo procesų praktinis pritaikymas. 30



Terminai
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Dokumentai

❑ Projektų įgyvendinimo planas (paraiška);

❑ užpildytas PFSA 3 priedas, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai 

projektų atrankos kriterijams įvertinti (rekomenduojama pateikti excel formatu)

❑ užpildytas PFSA 4 priedas, kuriame pateikiama „Vienos įmonės“ deklaracija 

(rekomenduojama pateikti excel formatu);

❑ Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija;

❑ dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą (trys komerciniai pasiūlymai). 

❑ Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 4 priedas „Informacijos apie 

pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis)“.

https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/labai-mazu-mazu-ir-vidutiniu-imoniu-atsigavimas.html


Susisiekite:

8 700 77 055 (Kontaktų centras)

mviatsigavimas@inovacijuagentura.lt

8 644 86 331 (Verslo produktyvumo 

projektų skyrius)

Lietuvos verslo 
konkurencingumo 
partneris 
globaliame 
pasaulyje



Artimiausios inovacijų 
skatinimo priemonės



Priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veikla
„Sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją 

sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (INOSTARTAS)

Priemonės veikla
Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės
produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas
tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti
intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų
produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Tinkamos finansuoti išlaidos
DU
Komandiruotės
Paslaugos (MTEP; ne MTEP, jei būtinos projektui)
Medžiagos
Nuoma (įrangos, patalpų)
Nusidėvėjimas (įrangos, patalpų)
Patentavimas (de minimis)
Parengimas rinkai (de minimis)

Projektų atrankos būdas
Konkursas

Finansavimas
▪ Min 40 000 Eur
▪ Max 200 000 Eur

Finansavimo forma ir intensyvumas
Dotacija, intensyvumas – priklausomai nuo įmonės dydžio ir partnerių
buvimo – iki 85 proc.

Reikalavimai pareiškėjui
▪ Labai maža, maža arba vidutinė įmonė; didelė įmonė, jei partneris – MVĮ.
▪ Veikianti ne trumpiau kaip 1 m. iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo

arba ilgiau, bet neturinti MTEP patirties
▪ Metinės pajamos – min 3000 Eur per paskutinius finansinius metus
• Galimi partneriai – MVĮ; didelė įmonė, jei pareiškėjas – MVĮ

Reikalavimai projektui
▪ Veiklų įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 18 mėn.

▪ Veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Kvietimas planuojamas 2022 m. lapkričio pabaigoje



Priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ poveiklė „Skatinti MVĮ 
tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus“

(INOCONNECT)

Priemonės veikla
Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į
MTEPI partnerystės tinklus

Tinkamos finansuoti išlaidos
DU
Komandiruotės (kelionės, apgyvendinimas ir
dienpinigiai)

Projektų atrankos būdas
Konkursas

Finansavimas
▪ Min 10 000 Eur
▪ Max 20 000 Eur

Finansavimo forma ir intensyvumas
Dotacija
Intensyvumas: Sostinei – 50 proc., VVL – 85 proc.

Reikalavimai pareiškėjui
▪ MVĮ, didelės įmonės netinka
▪ Partneriai negalimi
▪ MTEP išlaidų deklaravimas Lietuvos statistikos departamentui
▪ Metinės pajamos – min 10 000 Eur per paskutinius finansinius metus

Reikalavimai projektui
▪ Veiklų įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 18 mėn.

▪ Veiklos įgyvendinamos Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Kvietimas planuojamas 2022 m. gruodžio pabaigoje



www.inovacijuagentura.lt 


