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Įvadas
Šioje studijoje yra pristatomas tyrimas, kurio tikslas – atsižvelgiant į Lietuvos ir kitų ES
šalių verslo rėmimo patirtį bei Europos Sąjungos valstybės pagalbos reglamentavimą, nustatyti
galimas efektyviausias verslo rėmimo formas Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinės paramos lėšų panaudojimui, pateikti išsamius siūlomų pagalbos formų aprašymus bei
pagrįsti ekonominę ir socialinę naudą.
Studijoje yra nagrinėjamos šios paramos sritys:
• įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos aktyvumo didinimas;
• įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros techninės bazės stiprinimas;
• įmonių investicijos produktyvumui didinti;
• neinvesticinės įmonių produktyvumą didinančios priemonės;
• viešų pareiškėjų, teikiančių paslaugas verslui, veiklos skatinimas;
• viešosios infrastruktūros, reikalingos verslo poreikiams tenkinti, vystymas;
• rizikos kapitalo ir kitos finansinės inžinerijos priemonės;
• parama pradedančiajam verslui;
• klasterizacijos procesų skatinimas ir rėmimas;
• viešųjų teritorijų investicijoms vystymas.
Šiame tyrime naudojami metodai: kelių šalių verslo rėmimo sąlygas ir patirtį atspindinčių
dokumentų lyginamoji analizė, valstybės pagalbos teikimo statistinė analizė, struktūrinių fondų
paramos ir valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančių ES teisės aktų analizė, paramos teikimo
patirties ir ES teisės aktų praktinio taikymo ekspertinis vertinimas, papildomos, Europos Komisijos
požiūrį ir Lietuvoje atliktus tyrimus iliustruojančios, literatūros analizė. Tyrime buvo nagrinėta
Lietuvos, Estijos, Čekijos, Jungtinės Karalystės ir Airijos patirtis. Viešosios infrastruktūros,
teikiančios paslaugas verslui, finansavimo ypatumai papildomai iliustruoti ir kitų šalių (Vokietijos,
Graikijos) patirties pavyzdžiais.
Pirmoje tyrimo dalyje įvertinamos paramos verslui teikimo sąlygos Lietuvoje pirmiau
išvardintose paramos srityse, panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas pagal Lietuvos 2004–2006
m. bendrąjį programavimo dokumentą, analizuojami tokiomis sąlygomis suteiktos paramos
rezultatai, pateikiami pasiūlymai dėl paramos formų, dydžio, apribojimų.
Antroje tyrimo dalyje įvertinamos paramos verslui teikimo, panaudojant ES struktūrinių
fondų lėšas, bendrosios (taikomos ES mastu) sąlygos ir konkrečios sąlygos bei patirtis Jungtinėje
Karalystėje ir Airijoje pagal paramos sritis, pateikiami pasiūlymai dėl paramos formų, dydžio,
apribojimų, o trečioje tyrimo dalyje įvertinamos paramos verslui teikimo sąlygos bei patirtis
Estijoje ir Čekijoje.
Ketvirtoje tyrimo dalyje atliekamas ES struktūrinių fondų paramos priemonių sąlygų ir
patirties palyginimas Lietuvoje ir kitose nagrinėjamose ES šalyse. Šioje dalyje taip pat palyginama
šalių vykdoma valstybės pagalbos politika, iliustruojant statistiniais duomenimis. Čia pat
pateikiami pasiūlymai dėl priemonių grupavimo.
Penktoje tyrimo dalyje atliekamas sugrupuotų priemonių vertinimas, remiantis valstybės
pagalbos taisyklėmis: bendroji ES teisės aktų taikymo ir paramos sričių ypatumų analizė,
kiekvienos priemonės vertinimas.
UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
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Šeštoje tyrimo dalyje trumpai pristatoma pasiūlymų – paramos teikimo priemonių
aprašymų esmė. Detalūs priemonių aprašymai pateikiami 1–17 prieduose.
Baigiamojoje septintoje tyrimo dalyje trumpai pateikiamas ekonominės ir socialinės
naudos, įgyvendinant paramos priemones, pagrindimas.
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I. Lietuvoje taikytų paramos verslui teikimo sąlygų ir patirties analizė
Sąlygos
Tiesioginės ir netiesioginės paramos verslui teikimo sąlygos Lietuvoje, įgyvendinant
Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) priemones, Studijoje
nagrinėjamose paramos srityse, pateikiamos 1 lentelėje.
Paramos formos. Lietuvoje 2004–2006 m. laikotarpiu visa parama buvo skiriama dotacijų
forma – finansinės inžinerijos priemonių taikymas nebuvo numatytas.
Paramos intensyvumas. Bendrai vertinant visų priemonių sąlygas, Lietuvoje didžiausio
leistino paramos intensyvumo pakeitimai buvo nedideli, palyginti su ES teisės aktų,
reglamentuojančių valstybės pagalbą, maksimaliomis intensyvumo ribomis. Parama buvo
sumažinta tik pradinių investicijų (ir konsultacijų mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ),
kai jos buvo finansuojamos kartu su investicijomis) išlaidoms, viršijančioms 30 mln. Lt ribą (nuo
50 iki 30 proc.). Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektuose buvo
išlaikytas analogiškas Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktams paramos intensyvumo
diferencijavimas, atsižvelgiant į tyrimų etapą.
Paramos dydis. Didžiausias galimas paramos dydis buvo sumažintas įmonių MTEP
projektams (nuo 17,3 mln. Lt iki 5 mln. Lt), internacionalizavimo ir su tuo susijusios veiklos
projektams (iki 8 mln. Lt), kokybės valdymo sistemų diegimo projektams (iki 0,5 mln. Lt),
aplinkos apsaugos priemonių diegimo įmonėse ir klasterizacijos skatinimo projektams (iki 5 mln.
Lt). Tačiau įmonių modernizacijos ir inovacijų diegimo projektuose didžiausias leistinas paramos
dydis, palyginti su ES teisės aktų leidžiamais, nebuvo sumažintas (iki 32,1 mln. Lt MVĮ ir iki 57,6
mln. Lt didelėms įmonėms (toliau – DĮ)).
Parama MTEP projektams. Mokslinių tyrimų srityje mokslo ir verslo bendradarbiavimo
projektai nebuvo išskirti, o gairėse pareiškėjams1 bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis buvo
apibrėžiamas dvejopai: nustatant sąlygas pirminiam paramos intensyvumui padidinti
(bendradarbiavimo abipus sienos atveju) „bendradarbiavimu tarp įmonių ir viešųjų mokslinio
tyrimo organizacijų nelaikomas mokslo organizacijų teikiamų paslaugų subkontraktavimas“, o
apibrėžiant prioritetinius kriterijus „bendradarbiavimu su mokslinių tyrimų įstaigomis laikomas
tokių mokslinių įstaigų subkontraktavimas“. Siekiant atitikti valstybės pagalbos MTEP projektams
reikalavimus, valstybės pagalbos MTEP projektams schemoje buvo teiginys: „Tuo atveju, jei
projektas vykdomas bendradarbiaujant viešajai mokslinių tyrimų įstaigai ir pagalbos gavėjui,
teikiama (…) pagalba konkrečiam projektui ir viešos mokslinių tyrimų įstaigos indėlis, kai tai yra
valstybės pagalba, į tą patį projektą negali viršyti atitinkamo (…) pagalbos intensyvumo“. Tačiau
atvejai, kada mokslinių tyrimų įstaigos indėlis yra pripažįstamas netiesiogine valstybės pagalba
įmonei, nebuvo detalizuoti. Gairėse pareiškėjams tokio teiginio net nebuvo, nors mokslinių tyrimų
įstaigai vykdant tyrimus projekte (kaip partneriui ar pagal sutartį) gali būti netiesiogiai perduodama
valstybės pagalba įmonei, ir todėl turėtų būti mažinamas paramos intensyvumas tiesiogiai
projektui, siekiant išlaikyti leidžiamą paramos intensyvumą įmonei.

1

Gairės pareiškėjams (naujų produktų kūrimas įmonėse: moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra), siekiant
gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal 2004–2006 m. Lietuvos bendrąjį programavimo
dokumentą, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-105.
UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
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1 lentelė. Paramos verslui teikimo sąlygos Lietuvoje, įgyvendinant 2004–2006 m. BPD
Nr.
1

2
3

Paramos sritys
įmonių MTTP veiklos
aktyvumo didinimas

Paramos
forma
dotacija

įmonių MTTP techninės bazės
stiprinimas
įmonių investicijos
dotacija
produktyvumui didinti

Pareiškėjai
MVĮ ir DĮ

Paramos
gavėjai
MVĮ ir DĮ

-

-

MVĮ ir DĮ

MVĮ ir DĮ

Maks. intensy- Maks. paramos
vumas
dydis
taikomieji
5 mln. Lt
tyrimai: 60 proc.
(su priedais iki
75 proc.),
eksperimentinė
plėtra: 35 proc.
(su priedais iki
50 proc.)
MVĮ: 30–65
proc.

Papildomi reikalavimai
- taikomųjų tyrimų ir (ar) technologinės plėtros projektas, kuriam
vykdyti prašoma pagalbos, padėsiantis kurti naujus produktus ar
technologijas, didinti įmonės inovacinį potencialą ir gebėjimus;
- pagalba paskatins taikomųjų tyrimų ir (ar) technologinės plėtros
projekto vykdymą.
- projekto pasiekimai bus nauji mažiausiai Lietuvos lygiu
-

MVĮ: 32,1 mln. Turi atitikti bent vieną iš sąlygų:
Lt

DĮ: 30–50 proc. DĮ: 57,6 mln. - padidins darbo vietų skaičių arba ne mažiau kaip 10 procentų
Lt
padidins sukuriamo produkto ar paslaugos pridėtinę vertę;
- paskatins naujo ūkio subjekto steigimą, išplės ūkio subjekto
vykdomą veiklą arba bus susijęs su naujų produktų ar technologijų
diegimu;
- padidins produktyvumą;
- pagerins gamybos ar paslaugos teikimo procesą ar jo valdymą, taip
pat paskatins aplinkosaugos priemonių diegimą ūkio subjekto
atliekamoje veikloje;
- pagerins produkto ar paslaugos kokybę;
- skatins verslo internacionalizavimą.
4

viešųjų pareiškėjų, teikiančių
paslaugas verslui, veiklos
skatinimas

dotacija

viešosios
įstaigos,
teikiančios
paslaugas
verslui

viešosios
įstaigos,
teikiančios
paslaugas
verslui

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
Tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt
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6 mln. Lt

atitikti specifinius priemonės tikslus
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Paramos verslui teikimo sąlygos Lietuvoje, įgyvendinant 2004–2006 m. BPD (1 lentelės tęsinys)
Nr.

Paramos sritys

Paramos
forma
dotacija

Pareiškėjai

5

viešoji infrastruktūra verslo
poreikiams tenkinti

6

rizikos kapitalo priemonės

7

parama pradedančiajam
verslui

dotacija MVĮ (kartu su MVĮ (kartu su
DĮ)
DĮ)

8

konsultacinės paslaugos,
teikiamos ne viešųjų
pareiškėjų
energijos suvartojimo
mažinimo priemonės
tradiciniuose sektoriuose

dotacija

MVĮ ir DĮ

MVĮ ir DĮ

dotacija

MVĮ ir DĮ

MVĮ ir DĮ

dotacija

verslo
asociacijos
įmonės

verslo
asociacijos
įmonės

-

-

9

10

klasterizacijos procesų
skatinimas ir rėmimas

11

verslo ir mokslo
bendradarbiavimo priemonės

12

pramoninių zonų vystymas

-

dotacija

viešosios
įstaigos,
teikiančios
paslaugas
verslui,
savivaldybės
-

Paramos
gavėjai
viešosios
įstaigos,
teikiančios
paslaugas
verslui
-

savivaldybės, savivaldybės,
apskritys,
apskritys,
viešosios
viešosios
įstaigos
įstaigos

Maks. intensyMaks.
Papildomi reikalavimai
vumas
paramos dydis
95 proc.
8 mln. Lt atitikti specifinius priemonės tikslus

MVĮ: 30–65
proc.

-

-

MVĮ: 0,5–32,1 tokie patys kaip įmonių produktyvumui didinti
mln. Lt

MVĮ: 50 proc.; MVĮ: 0,5–32,1 tokie patys kaip įmonių produktyvumui didinti, veiklos ypatumai
DĮ: 50 proc.
mln. Lt; DĮ: vertinami prioritetiniais kriterijais
345 tūkst. Lt
3 metus
MVĮ: 65 proc. 5per
mln.
Lt (DĮ tokie patys kaip įmonių produktyvumui didinti, veiklos ypatumai
konsultacijos – vertinami prioritetiniais kriterijais
345 tūkst. Lt)
DĮ: 50 proc.
80 proc.

1 mln. Lt

atitikti specifinius priemonės tikslus

MVĮ: 65 proc.; 5 mln. Lt (DĮ tokie patys kaip įmonių produktyvumui didinti, veiklos ypatumai
DĮ: 50 proc. konsultacijos – vertinami prioritetiniais kriterijais
345 tūkst. Lt)
-

-

-

90 proc.

15 mln. Lt

Inžineriniai tinklai ir susisiekimo tinklai tik iki tam tikro investicinio
sklypo ribų pramoninės zonos viduje, jeigu šis sklypas neturi
konkretaus investuotojo.

Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymais patvirtintomis gairėmis pareiškėjams, įgyvendinant 2004–2006m. BPD.
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Parama įmonių produktyvumui didinti. Visi projektai tiesioginei paramai gauti (išskyrus
MTEP projektus) turėjo atitikti produktyvumo arba darbo vietų kūrimo arba produkto ar paslaugos
kokybės pagerinimo (ir kai kuriuos kitus) tinkamumo kriterijus, o veiklų grupėms būdingi projektų
rodikliai buvo vertinami prioritetiniais kriterijais.
Parama pradedančiosioms įmonėms ir inovacijų sklaidai. Pradedančiosioms įmonėms
atskiros priemonės ar įvairios veiklos grupės tiesioginei paramai gauti taip pat nebuvo. Joms buvo
taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir visoms įmonėms. Kita vertus, buvo skiriama parama viešųjų
įstaigų, teikiančių paslaugas pradedančioms ir kitoms įmonėms, taip pat skatinančių inovacijų
diegimą, veiklai gerinti ir infrastruktūrai vystyti. Tačiau tokia parama nebuvo paremta jokiais
valstybės pagalbą reglamentuojančiais teisės aktais. Galima būtų daryti prielaidą, kad buvo
remiamos tik bendrojo pobūdžio paslaugos ir infrastruktūra tokioms paslaugoms teikti, kurios
laikomos neekonominio pobūdžio veikla (todėl 1 lentelėje nurodyti paramos gavėjai – ne įmonės).
Tačiau detalios paramos teikimo sąlygos (remiama veikla, prioritetai) leidžia suabejoti visos veiklos
neekonominiu pobūdžiu. Studijos dalyje „Priemonių vertinimas, remiantis valstybės pagalbos
taisyklėmis“ pateikiama išsami informacija apie tokios veiklos ir infrastruktūros finansavimo
galimybes valstybės pagalbos taisyklių požiūriu.
Parama konsultacijoms. Apžvelgiant paramą konsultacijų paslaugoms, 2004–2006 m.
laikotarpiu visose veiklų grupėse buvo leistinos tiek investicinės, tiek paslaugų pirkimo išlaidos,
nors kai kurioms veikloms investicinės priemonės nėra būdingos (pvz., kokybės sistemų diegimas).
Techninių galimybių studijų finansavimas buvo sudėtinė MTEP veiklos projektų dalis – draudimo
siekti paramos vien tik techninių galimybių studijoms vykdyti nebuvo, tačiau vertinimas būtų vykęs
tokiomis pačiomis sąlygomis.
Parama klasteriams. Klasterizacijos procesus buvo numatyta skatinti tiek tiesiogiai remiant
įmones, tiek netiesiogiai – per asocijuotas verslo organizacijas. Tačiau, kaip matyti iš paramos
teikimo patirties aprašymo kitoje dalyje, tokios veiklos finansavimas pasitvirtino tik antruoju būdu.
Parama pramoninėms zonoms vystyti. Nebuvo numatytas individualus projekto grynųjų
pajamų iš infrastruktūros vertinimas, tačiau, kita vertus, buvo išankstinis apribojimas dėl paramos
teikimo infrastruktūrai sukurti iki konkretaus sklypo pramoninėje zonoje.
Remiama veikla. Didžioji dalis remiamos veiklos buvo nustatyta remiantis BPD ir BPD
priede nurodytomis veiklos sritimis ir ES teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą,
nuostatomis (pvz., neremtini tam tikri sektoriai). Tačiau taip pat buvo nustatyti papildomi
apribojimai sektoriams ar veiklai, pvz., neremiami projektai, susiję su produktų, išvardintų EB
kombinuotosios nomenklatūros2 I–IV skyriuose, IX skyriaus 45 skirsnyje ir XI skyriaus 53 skirsnio
53.01, 53.02 punktuose, gamyba, perdirbimu ar prekyba, nors šie skyriai apėmė daugiau produktų,
negu išvardinta Europos bendrijų steigimo sutarties I priede, taip pat buvo neremiami projektai,
apimantys paslaugas, teikiamas labiau galutiniam vartotojui. Tiesioginės paramos verslui sąlygoms
įtakos turėjo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 4 patvirtintas
valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašas, kuris susiaurino galimų pareiškėjų ir projektų ratą.
Numatomų remti priemonių kontekste minėto nutarimo taikymas svarbus kelioms priemonėms – tai
viešųjų įstaigų teikiamos inovacijų ir verslumo paslaugos (kai tai pripažįstama valstybės pagalba ir
ji suteikiama įmonėms netiesiogiai). Pagal analogiją su įmonių, pvz., pagal de minimis reglamentą
tiesiogiai gaunama pagalba ir netiesiogiai gaunama pagalba, kuri įmonėms taip pat pripažįstama
kaip de minimis pagalba su visais jos apribojimais, turi būti išspręstas klausimas, ar įstaigų paslaugų

2
EB kombinuotosios nomenklatūros, patvirtintos 2003 m. rugsėjo 11 d. Europos Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 1789/2003, iš dalies pakeičiančiu 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir
statistikos nomenklatūros ir dėl bendrojo muitų tarifo I priedą.
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gavėjams taikyti minėto nutarimo apribojimus, nes tokiu atveju įstaigos negalės suteikti paslaugų
neremtiną veiklą vykdančioms įmonėms (dėl de minimis reglamento nuostatų taikymo tiesiogiai ir
netiesiogiai suteikiamai pagalbai detaliau žr. Studijos dalį „Priemonių vertinimas valstybės pagalbos
požiūriu“).
Reikalavimai pareiškėjams. Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams buvo nustatyti remiantis
BPD ir BPD priedu, ES teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą, nuostatomis,
stojimo į ES paramos praktika. Tiesioginės paramos priemonėse buvo atsižvelgta į ES teisės aktų,
reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą, nuostatas dėl paramos neteikimo ekonominių
sunkumų turinčioms įmonėms. Lietuva taip pat pasinaudojo galimybe verslo (ne MTEP veiklos)
projektams nustatyti griežtesnį ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą, negu bendru
atveju pateikiama Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms
sanuoti ir restruktūrizuoti (OL C 244, 2004 10 1, p. 2). Pagal gaires pareiškėjams3 ekonominių
sunkumų turintis ūkio subjektas yra asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų: a) ūkio subjektas
yra bankrutavęs ar bankrutuojantis ir (ar) restruktūrizuojamas; b) turi mokestinę nepriemoką
valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius
administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); c) ūkio subjektas turi mokestinę
nepriemoką Socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius
administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); d) ūkio subjekto bendrasis
padengimo rodiklis mažesnis nei 1 (netaikomas paslaugų tipo įmonėms). MTEP projektuose įmonė
buvo laikoma turinčia ekonominių sunkumų, jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapdavo mažesnis
nei pusė įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio per pastaruosius 6 mėnesius. Toks apibrėžimas
vienais aspektais buvo griežtesnis, kitais – švelnesnis, negu Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos
sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti pateiktas apibrėžimas4. Netiesioginės
paramos priemonėse valstybės pagalbos teikimas nebuvo numatytas, paslaugų gavėjams atitinkamai
nebuvo taikomi apribojimai, susiję su ekonominių sunkumų turinčių įmonių statusu.
Išlaidų reikalavimai. Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams buvo nustatyti pagal išlaidų
(kategorijų) reikalingumą BPD ir BPD priede nurodytai veiklai, ES teisės aktų, reglamentuojančių
valstybės pagalbos teikimą, nuostatas (tiesioginei paramai), stojimo į ES paramos praktiką. Bendrai
vertinant, reikalavimai išlaidoms buvo pagrįsti ir išsamiai apibūdinti, tik pavieniais atvejais
nesiderino su kitais projekto reikalavimais, taip pat reikalavimais pareiškėjams ir partneriams, pvz.,
užsienio ekspertų komandiruočių išlaidų normų nustatymas projektą vykdančių asmenų
komandiruočių išlaidų kategorijoje, nors pareiškėjai ir partneriai turėjo būti Lietuvoje registruoti
juridiniai asmenys, o visų kitų asmenų išlaidos galėjo būti tik konsultacinių paslaugų pirkimas.

Patirtis ir pasiekimai
Lietuvoje dėl trumpo programinio laikotarpio nebuvo numatytas ir vykdomas tarpinis
programos vertinimas, kurio metu būtų atliekama išsamesnė paramos analizė (ne tik finansiniai ir
fiziniai pasiekimai). Todėl Studijos rengimo metu buvo galimybė naudotis tik 2004 ir 2005 metų

3

Gairės pareiškėjams (verslumo, verslo ir investicijų plėtros skatinimas), siekiant gauti Europos Sąjungos
struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą, patvirtintos
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-242.
4
„Sunkumus patiriančia įmone laikoma įmonė apskritai, neatsižvelgiant į jos dydį: a) ribotos turtinės
atsakomybės bendrovė, jei ji yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau kaip vieną ketvirtadalį
to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių; arba b) bendrovė, kurios nors keletas narių turi neribotą turtinę atsakomybę
už bendrovės skolą, kai prarasta daugiau nei pusė bendrovės ataskaitose nurodyto kapitalo ir daugiau kaip vienas
ketvirtadalis to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių; arba c) bet kurios rūšies bendrovė, jei, remiantis jos šalies teisės
aktuose nustatytais kriterijais, prieš ją gali būti pradėta vykdyti kolektyvinė nemokumo procedūra“.
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metinėmis BPD įgyvendinimo ataskaitomis bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos papildomai
pateikta informacija apie 2006 m. rodiklius. Planuoti ir pasiekti rodikliai šioje Studijoje
nagrinėjamose paramos srityse pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. Tiesioginės ir netiesioginės paramos verslui pasiekimai Lietuvoje per 2004–2006 m.

Nr. Paramos sritys
1
įmonių MTTP veiklos aktyvumo
didinimas
2
3
4

5

6
7
8
9
10

įmonių MTTP techninės bazės
stiprinimas
įmonių investicijos produktyvumui
didinti
viešų pareiškėjų, teikiančių
paslaugas verslui, veiklos
skatinimas
viešosios infrastruktūros, kuri
reikalinga verslo poreikiams
tenkinti, vystymas – pastatų ir
inžinerinių statinių statyba
rizikos kapitalo priemonės
parama pradedančiajam verslui

Planuoti rodikliai
Įmonių, gavusių paramą
moksliniams tyrimams ir plėtrai,
skaičius: 15
Gavusių paramą įmonių skaičius:
200
Paramą gavusių SVV skaičius:
12 500

Pasiekti rodikliai
Įmonių, gavusių paramą moksliniams
tyrimams ir plėtrai, skaičius: 42
Gavusių paramą įmonių skaičius: 113
Paramą gavusių SVV skaičius: 3 412

Paramą gavusių pramoninių
Paramą gavusių pramoninių
zonų/mokslo ir technologijų parkų zonų/mokslo ir technologijų parkų
skaičius: 5
skaičius: 5

Gavusių paramą pradedančiųjų
įmonių skaičius: 30
konsultacinės paslaugos, teikiamos įskaityta į produktyvumo
ne viešųjų pareiškėjų
investicijų rodiklį
ekoinovacijos
energijos suvartojimo mažinimo
įskaityta į produktyvumo
priemonės tradiciniuose sektoriuose investicijų rodiklį

Gavusių paramą pradedančiųjų įmonių
skaičius: 14
įskaityta į produktyvumo investicijų
rodiklį
įskaityta į produktyvumo investicijų
rodiklį

11

klasterizacijos procesų skatinimas Susikūrę klasteriai: 2
Susikūrę klasteriai: 1
ir rėmimas
12 verslo ir mokslo bendradarbiavimo priemonės
visi verslo projektai (įsk. MTEP) Bendras sukurtų darbo vietų
Bendras sukurtų darbo vietų skaičius: 1
skaičius: 2 800
912
Papildomų darbo vietų skaičius:
Papildomų darbo vietų skaičius: 2 153
3 000
visi verslo aplinkos projektai
Bendras sukurtų darbo vietų
Bendras sukurtų darbo vietų skaičius: 1
skaičius: 1 200
139
Papildomų darbo vietų skaičius:
Papildomų darbo vietų skaičius: 1 348
1 500
Šaltinis: sudaryta remiantis 2004 m. ir 2005 m. BPD įgyvendinimo ataskaitomis ir Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos duomenimis.

Metinės ataskaitos neatspindi priemonių tikslų (įmonių konkurencingumo didinimas,
paslaugų kokybės gerinimas ir pan.) pasiekimo, todėl neįmanoma įvertinti paramos teikimo sąlygų
įtakos tikslų pasiekimui (pavyzdžiui, ar didelis paramos intensyvumas padėjo Lietuvos įmonėms
padidinti konkurencingumą). Remiantis turima informacija, galima tik palyginti paramos teikimo
sąlygas ir metinėse ataskaitose fiksuojamus pasiekimus bei rezultatus.
Nors parama pradedančiosioms įmonėms ir buvo planuota nuosaikiai (15 proc. visų
planuojamų paremti įmonių), tačiau vienodos paramos teikimo sąlygos lėmė dar mažesnį finansuotų
pradedančiųjų įmonių skaičių (12 proc. visų įmonių). Planuotas bendras paremtų įmonių skaičius
yra vos 57 proc. planuoto skaičiaus ir tam neabejotinai turėjo įtakos neapriboti paramos vienam
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projektui dydžiai (šiuo atveju neatsižvelgiama į galimą didelį vieno didelio projekto teigiamą
poveikį kitiems ūkio subjektams).
Pakankamai dideli planuoti ir pasiekti darbo vietų rodikliai rodo, kad paramos sąlygos buvo
itin orientuotos į darbo vietų kūrimą, o įmonės, siekiančios paramos produktyvumui didinti, tai
priėmė kaip būtiną sąlygą paramai gauti. Tačiau įmonėms buvo pakankamai svarbios ir kitos
finansuotų projektų pasekmės, ir tai matyti iš šio skyriaus pabaigoje pateiktos analizės.
Finansuotų MTEP projektų skaičius viršijo planus daugiau nei 1,8 karto. Didesnis negu
planuota finansuotų projektų skaičius kartu su toliau skyriuje pateikiamu pareiškėjų aktyvumu gali
rodyti didelį įmonių suinteresuotumą MTEP veikla. Kita vertus, 2004–2005 m. (lentelėje atskirai
nepateikiama) buvo finansuoti tik 6 projektai. Atsižvelgiant į tai, kad 2006 m. kvietimų verslo
projektams (ne MTEP) nebebuvo, 2006 m. MTEP projektų teikimo aktyvumas (atitinkamai didesnis
finansuotų projektų skaičius) gali būti sietinas su bendru įmonių finansavimo poreikiu.
2004–2006 m. atskiros priemonės MTEP techninės bazės stiprinimui nebuvo. Parama buvo
teikiama tik ilgalaikio turto, naudojamo MTEP veiklos projekte (ir projekto metu) sąnaudoms
kompensuoti. Nors BPD numatytas poveikio rodiklis „Įmonių išlaidos tyrimams ir plėtrai“ 2006 m.
dar nebuvo matuojamas, galima manyti, kad išlaidų MTEP padidėjimas bus tik trumpalaikis
(padidės finansuojamų MTEP veiklos projektų dalimi (paramos lėšos su įmonių lėšomis) ir galbūt iš
dalies dėl papildomai atliekamų MTEP (pačių įmonių lėšomis), jeigu finansuoti projektai buvo
sėkmingi ar kitaip paskatino vykdyti ir finansuoti MTEP veiklą). Ilgalaikio tokių išlaidų didėjimo
galima tikėtis tik stiprinant techninę bazę, žmogiškuosius išteklius ir bendradarbiavimą – pasiūlymai
dėl MTEP priemonių pateikiami kitame skyriuje.
Toliau pateikiama 3 lentelė apie tiesioginės paramos verslui pasiskirstymą pagal veiklos
grupes (išskyrus turizmo projektus), sudaryta remiantis VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“
paskelbtais duomenimis:
3 lentelė. Tiesioginės paramos pasiskirstymas pagal veiklą
Veiklos grupė

Įmonių modernizavimas ir inovacijų diegimas
Kokybės valdymo sistemų ir naujų kokybės gerinimo
metodų įdiegimas
Įmonių internacionalizavimo skatinimas, produktų ir
paslaugų įvaizdžio kūrimas, sąnaudų mažinimas
įmonėse, standartų diegimas ir produktų bei paslaugų
sertifikavimas
Klasterių, bendradarbiavimo tinklų skatinimas
Aplinkos apsaugos priemonės įmonėse
Mokslinių tyrimų ir plėtros veikla
IŠ VISO

Gauta
paraiškų

272

Prašoma
paramos,
mln. litų

Vidutinė Pasirašyta Paramos
prašomos sutarčių
suma
paramos
pagal
suma
sutartis
paraiškai
mln. litų
mln. litų
811,8
2,98
53
260,8

Vidutinė
paramos
suma
vienai
sutarčiai
mln. litų
4,92

10

1,3

0,13

1

0,06

0,06

14
0
7
81
384

19,9
0
17
114,4
964,4

1,42
0
2,43
1,41
2,51

2
0
1
42
99

8,4
0
0,7
51,2
321,16

4,2
0
0,7
1,22
3,24

Šaltinis: VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“.

Tiesioginės paramos teikimo srityje didžiausias pareiškėjų aktyvumas buvo siekiant
finansavimo modernizavimo ir inovacijų diegimo. Kaip ir buvo minėta, gana aktyviai buvo
teikiamos paraiškos mokslinių tyrimų ir plėtros projektams finansuoti. Pagal veiklos grupes,
kurioms didžiausia galima parama buvo apribota, buvo pateikta 7–14 paraiškų, o klasterių,
bendradarbiavimo tinklų skatinimo veiklai, kuri buvo remiama ir netiesiogiai, nebuvo pateikta nei
vienos paraiškos.
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Vidutinė prašomos paramos suma vienai paraiškai buvo šiek tiek didesnė nei 2,5 mln. Lt.
Didžiausia vidutinė prašomos paramos suma buvo modernizavimo ir inovacijų diegimo projektams
(2,98 mln. Lt), mažiausia – kokybės valdymo sistemų diegimo projektams (0,13 mln. Lt).
Paminėtina, kad vidutinė skirta paramos suma buvo didesnė negu vidutinė prašomų. Ypač
aiškiai didesnių projektų finansavimo tendencija matyti įmonių modernizavimo (4,92 mln. Lt
palyginti su 2,98 mln. Lt) ir internacionalizavimo (4,2 mln. Lt palyginti su 1,42 mln. Lt)
projektuose.
Toliau pateikiama 4 lentelė apie netiesioginės paramos verslui pasiskirstymą pagal veiklos
grupes, sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pateiktais duomenimis.
4 lentelė. Netiesioginės paramos pasiskirstymas pagal veiklą
Veiklos grupė

Gauta
paraiškų

Prašoma
paramos,
mln. litų

Vidutinė Pasirašyta Paramos
Vidutinė
prašomos sutarčių suma pagal paramos
paramos
sutartis suma vienai
suma
sutarčiai
paraiškai
mln. litų
mln. litų
mln. litų

Smulkaus ir vidutinio verslo paramos sistema
Inovacijų paramos sistema

50
3

49,42
5,12

0,99
1,71

26
3

26,73
4,59

1,03
1,53

Mokslo ir technologijų parkai, technologiniai centrai

17

125,93

7,41

8

53,28

6,66

Pramoninės zonos, plyno lauko investicijų skatinimas
Asocijuotos verslo organizacijos, įskaitant
klasterizacijos veiklą
Aplinkosauginių priemonių versle skatinimas
Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimas
IŠ VISO

17

140,29

8,25

6

52,62

8,77

29
3
12
131

22,42
0,50
0,26
343,93

0,77
0,17
0,02
2,63

8
1
3
55

4,16
0,18
2,57
144,14

0,52
0,18
0,86
2,62

Šaltinis: VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“.

Netiesioginės paramos verslui srityje didžiausias pareiškėjų aktyvumas buvo smulkiojo ir
vidutiniojo verslo paramos sistemos veiklos grupėje, skirtoje paslaugų verslui viešajai
infrastruktūrai vystyti. Siekiant pagerinti paslaugų verslui teikimą, buvo paremta pusė pateikusiųjų
paraiškas įstaigų. Antra pagal pareiškėjų aktyvumą veiklos grupė buvo asocijuotoms verslo
organizacijoms skirta priemonė, kurioje skirtos paramos dalis nesiekė ir trečdalio pateiktų paraiškų
skaičiaus.
Toliau tiesioginė parama verslui (MTEP ir kitiems verslo projektams, išskyrus turizmą)
analizuojama smulkiau, remiantis finansuotų projektų, o ne pateiktų paraiškų duomenimis, darant
prielaidą, kad, esant ribotiems ištekliams, buvo finansuoti ne tik tinkami, bet ir kokybiškiausi
projektai.
Atlikus MTEP projektų, kuriems buvo skirta parama, analizę pagal ekonominę veiklą (5
lentelė), matyti, kad labai išsiskyrė 4 veiklos grupės – medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų
gamyba (31 proc.), kompiuteriai ir su jais susijusi veikla (19 proc.), moksliniai tyrimai ir taikomoji
veikla (16,7 proc.) ir chemikalų ir chemijos pramonės produktų gamyba (14,3 proc.), apėmusios
80 proc. visų finansuotų projektų. Toks įvairios veiklos išsiskyrimas gali rodyti ne tik didesnį šiose
srityse veikiančių įmonių aktyvumą kreipiantis paramos, bet ir didesnę realią MTEP veiklos
paklausą (chemijos pramonės atveju tai patvirtina ir šio sektoriaus pirmavimas vykdant vidinius
MTEP darbus tarp inovacinę veiklą vykdančių įmonių – 60 proc.5).

5

Inovacinės veiklos plėtra, Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, 2006.
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5 lentelė. Finansuotų MTEP projektų pasiskirstymas pagal veiklą
Finansuoti projektai
skaičius

proc.

Tekstilės gaminių gamyba

EVRK veikla

1

2,4

skirta paramos suma, Lt proc.
6.534

0,0

Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba
Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba

6
1

14,3
2,4

9.448.165
227.388

18,5
0,4

Kitų ne metalo mineralinių produktų gamyba

1

2,4

1.482.857

2,9

Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba
Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių tipų
laikrodžių gamyba
Paštas ir telekomunikacijos

2

4,8

667.391

1,3

13
1

31,0
2,4

20.847.089
2.004.958

40,7
3,9

Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla
Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

8
7

19,0
16,7

7.999.762
7.988.450

15,6
15,6

Kita verslo veikla
Nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo
ir panaši veikla

1

2,4

394.624

0,8

1

2,4

54.708

0,1

iš viso:

42

100

51.176.926

100

Šaltinis: VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“.

Atlikus paramą MTEP projektams gavusių įmonių apklausą6 (santrauka 6 lentelėje) matyti,
kad finansavimą gavusiose įmonėse dirba nemažai tyrėjų – maždaug 40 proc. apklaustų įmonių
buvo įmonės, kuriose buvo 2–5 mokslininkai (tyrėjai) ir 43 proc. – įmonės, kuriose buvo daugiau
negu 5 mokslininkai (tyrėjai).
Akivaizdu, kad paramos teikimo sąlygos nebuvo palankios partnerystei – net 71 proc.
apklaustų įmonių projektus vykdė be partnerių. Vykdydamos projektą, su mokslo įstaigomis
bendradarbiavo beveik visos apklaustos įmonės (26 iš 28), tačiau daugiau nei pusė
bendradarbiavimo atvejų buvo tik tyrimų rezultatų pirkimas.
Atsižvelgiant į bendrą mažą Lietuvos įmonių, dalyvaujančių Europos Bendrijos šeštojoje
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pagrindų programoje, dalį7, nėra keistas ir mažas
paremtų įmonių, kurių projektai yra EUREKA arba Europos Bendrijos šeštojoje mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros pagrindų programoje, skaičius (6 iš 28).
Apklausos duomenys rodo, kad įmonių vykdomuose MTEP projektuose taikomųjų tyrimų ir
eksperimentinės plėtros etapai yra glaudžiai susiję – 75 proc. įmonių buvo reikalingi abu tyrimų
etapai. Nemažai įmonių ketino atlikti tyrimus be tinkamo pasirengimo – 10 įmonių iki projekto
pradžios nebuvo parengusios techninės galimybių studijos. Tai, kad įmonės siekė šios veiklos
finansavimo, parodo ir šio sąlygiškai nebrangaus, bet rizikingo etapo išorinio finansavimo poreikį.

6
Paramą MTEP projektams pagal 2004–2006 m. BPD 3.1 priemonę gavusių įmonių apklausą pagal Studijos
vykdytojų sudarytą klausimyną atliko VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“.
7

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros duomenimis, iš 2002–2006 m. pateiktų
paraiškų įmonių paraiškų buvo 17 proc., o iš 2002–2006 m. finansuotų – 16 proc.
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6 lentelė. Įmonių – finansuotų MTEP projektų vykdytojų apklausos santrauka
Įmonių skaičius
1. Mokslininkų (tyrėjų) skaičius įmonėje:
1
2-5
>5
nei vieno
2. Partnerystė projekte:
Projektas vykdomas su partneriais
Projektas vykdomas be partnerių
Neatsakė
3. Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis:
Įstaigų paslaugų pirkimas
Kitais pagrindais
Nėra bendradarbiavimo
4. Projektai dalyvauja EUREKA ar FP6/FP7 programose:
Dalyvauja
Nedalyvauja
5. Projektų pasiskirstymas pagal tyrimų etapus:
Vien taikomieji tyrimai (be eksperimentinės plėtros veiklos)
Vien eksperimentinė plėtra (be taikomųjų tyrimų veiklos)
Ir taikomieji tyrimai, ir eksperimentinė plėtra
Projektai, apimtys ir techninę galimybių studiją
Iš viso įmonių (atsakiusių į klausimus)

1
11
12
4
7
20
1
18
8
2
6
22
3
2
21
10
28

Šaltinis: sudaryta pagal VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ atliktą apklausą.

Paminėtina, kad 2004–2006 m. teikta MTEP projektų parama pasinaudojo ir 7 didelės
įmonės (iš 42 finansuotų įmonių). Nors paramos intensyvumas didelių įmonių MTEP projektams
yra sąlygiškai nedidelis (25–50 proc.), tokia valstybės parama yra tinkama paskata didelėms
įmonėms vykdyti MTEP projektus ir tokia paskata turėtų būti taikoma 2007–2013 m. laikotarpiu.
Kitų verslo (ne MTEP) projektų, kuriems buvo skirta parama, analizė pagal ekonominę
veiklą (7 lentelė), rodo, kad finansuotų projektų pasiskirstymas buvo platesnis, negu MTEP
projektų atveju, tačiau ir šioje srityje išsiskyrė 4 veiklos grupės. 51 proc. visų finansuotų projektų
buvo medienos ir medienos bei kamščio dirbinių gamyba (15,8 proc.), guminių ir plastikinių
dirbinių gamyba (14 proc.), kitų ne metalo mineralinių produktų gamyba (15,8 proc.) ir baldų
gamyba (5,3 proc.). Šioms veiklos grupėms buvo skirta 63 proc. lėšų.
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7 lentelė. Finansuotų kitų verslo projektų pasiskirstymas pagal veiklą

EVRK veikla
Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas
Tekstilės gaminių gamyba
Drabužių siuvimas (gamyba); kailių išdirbimas ir dažymas
Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno
reikmenų, pakinktų ir avalynės gamyba
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus,
gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
Plaušų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba
Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba
Kitų ne metalo mineralinių produktų gamyba
Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
Radijo, televizijos ir ryšių įrangos ir aparatūros gamyba
Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių tipų laikrodžių
gamyba
Baldų gamyba: kita kitur nepriskirta gamyba
Antrinis perdirbimas
Statyba
Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla
Kita verslo veikla
Poilsio organizavimas, kultūrinė ir sportinė veikla
iš viso:

skaičius
2
1
1

Finansuoti projektai
skirta paramos,
proc.
suma Lt
3.5
4,932,752
1.8
6,785,149
1.8
432,899

proc.

1.8
2.5
0.2

2

3.5

6,789,056

2.5

9
1
5
2
8
9
4
1

15.8
1.8
8.8
3.5
14.0
15.8
7.0
1.8

81,703,349
2,485,745
22,933,390
22,916,231
34,714,939
25,360,752
9,557,966
4,312,571

30.3
0.9
8.5
8.5
12.9
9.4
3.5
1.6

1
3
2
2
1
2
1
57

1.8
5.3
3.5
3.5
1.8
3.5
1.8
100

230,728
28,612,769
4,028,148
1,413,843
376,097
8,568,784
3,828,228
269,983,395

0.1
10.6
1.5
0.5
0.1
3.2
1.4
100

Šaltinis: VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“.

Atlikus paramą kitiems verslo (ne MTEP) projektams gavusių įmonių apklausą8 pastebėta,
kad didžioji dalis paramą gavusių įmonių yra praėjusios verslo pradžios etapą – 30 iš 40 įmonių
veikė daugiau kaip 3 metus (8 lentelė).
Nors eksportas pripažįstamas vienu iš pagrindinių veiksnių, lemiančių įmonių ir šalies
konkurencingumą, eksportuojančių įmonių buvo tik šiek tiek daugiau nei pusė visų finansuotų
apklausoje dalyvavusių įmonių. Tai patvirtina ir vidaus, ne tik užsienio rinkoje veikiančių įmonių
plėtros ir inovacijų paramos poreikį, taip pat parodo, kad paramą teikianti institucija pripažino
vidaus rinkai skirtus projektus kaip reikšmingus šalies ūkiui.
2004–2006 m., kai atskiros priemonės konsultacinėms paslaugoms įsigyti nebuvo numatyta,
paramos poreikis įsigyti tokias paslaugas buvo nemažas – 24 iš 40 apklaustų finansuotų įmonių
planavo paramos lėšas naudoti investiciniams projektams, numatydamos ir paslaugų pirkimą.
2004–2006 m. BPD akcentuotas sukurtų darbo vietų rodiklis darė didelę įtaką ir įmonių
projektų tikslams. Nors inovacijų diegimas versle pirmiausia sietinas su produktyvumo padidėjimu
ir (ar) kokybės pagerėjimu, tačiau įmonės stengėsi vykdyti tokius projektus, kuriuose pirmiausia
numatyta kurti darbo vietas – 35 įmonės iš 40 apklaustų finansuotų įmonių projekte numatė
„padidėjusį darbo vietų skaičių“.

8

Paramą MTEP projektams pagal 2004-2006 m. BPD 3.1 priemonę gavusių įmonių apklausą pagal Studijos
vykdytojų sudarytą klausimyną atliko VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“.
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8 lentelė. Įmonių – finansuotų kitų verslo (ne MTEP) projektų vykdytojų apklausos santrauka
Įmonių skaičius
1. Įmonių pasiskirstymas pagal gyvavimo laiką:
iki 1 metų
nuo 1 iki 3 metų
virš 3 metų
2. Įmonių pasiskirstymas pagal eksporto veiklą:
Eksportuoja savo produkciją (paslaugas)
Neeksportuoja savo produkcijos (paslaugų)
3. Konsultacinių paslaugų poreikis investiciniame projekte:
Projekte numatytos konsultacinės paslaugos
Projekte konsultacinių paslaugų nenumatyta
4. Projektų pasiskirstymas pagal planuojamas projekto pasekmes:
Padidės darbo vietų skaičius
Padidės produkto ar paslaugos vertė
Kitos pasekmės (padidės produktyvumas, pagerės produkto ar paslaugos
kokybė, padės diegti naujos produktus ir kt.)
Iš viso įmonių (atsakiusių į klausimus)

4
6
30
21
19
24
16
35
22
31
40

Šaltinis: sudaryta pagal VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ atliktą apklausą.

Apibendrinimas
Lietuvoje 2004–2006 m. paramos verslui ES struktūrinių fondų lėšomis pasiekimai parodė,
kad, nustatant paramos teikimo sąlygas, buvo nepakankamai įvertinta paklausos pusė – įmonių
pasiryžimas didinti produktyvumą, kurti darbo vietas, užsiimti MTEP veikla ir vykdyti visus kitus
struktūrinės politikos priemonės reikalavimus tam, kad gautų „nemokamų pinigų“, buvo didelis. Dėl
maksimalių, ES teisės aktus atitinkančių, dydžių parama Lietuvoje netapo impulsu vykdyti
ypatingus projektus, kurių nefinansuoja kredito institucijos, bet kurie daro didelę teigiamą įtaką
šalies ekonomikos augimui. Be to, reikia pažymėti, kad ES mastu neiškraipoma konkurencija (pagal
ES teisės aktuose nustatytas maksimalias ribas) negarantuoja tokių pačių pasekmių Lietuvos mastu.
Atsižvelgiant į paramos teikimo patirtį ir planuojamų lėšų 2007–2013 m. ekonomikos augimo
veiksmų programai dydį (kuris bus didesnis negu 2004–2006 m., tačiau taip pat ribotas),
rekomenduotina Lietuvai praktiškai pritaikyti deklaratyvųjį Europos Komisijos siūlymą dėl
mažesnės ir tikslingesnės valstybės pagalbos, pateiktą Valstybės pagalbos veiksmų plane. Be to,
nustatant paramos teikimo verslui sąlygas, reikia nepamiršti, kad rinkos ekonomikoje įmonių
konkurencija yra svarbus veiksnys, didinant šalies konkurencingumą, todėl ji turi būti kuo
mažiausiai iškraipoma.
Pirmiausia siūlytina apriboti maksimalius paramos dydžius ne tik pagal veiklos specifiką,
kur parama galėtų būti nustatoma atsižvelgiant į realų, praktikoje vidutinį, tokios veiklos projektų
dydį, bet taip pat įvertinti paramos dydį, kuris suteiks impulsą įmonei pradėti vykdyti tam tikrą
veiklą, vykdyti ją didesniu mastu ar sparčiau ir pan. Šiam dydžiui nustatyti galima pasinaudoti ir
2004–2006 m. duomenimis apie prašytos paramos dydį. Kad būtų gautas tikslesnis įvertinimo
rezultatas, reikėtų eliminuoti ypač didelių ir ypač mažų prašytos paramos dydžių įtaką, tačiau
atskaitos tašku galima būtų laikyti vidutinį prašytos paramos sumos dydį (pvz., apie 3 mln. Lt
įmonių modernizavimo ir inovacijų diegimo projektams). Didesnei paramai gauti turėtų būti
nustatyti atskiri, įspūdingesnių rezultatų ir poveikio Lietuvos ekonomikai reikalaujantys vertinimo
kriterijai.
Nuo 2007 m. įsigaliojusiuose ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės pagalbos
teikimą, maksimalus paramos intensyvumas nebuvo sumažintas ir net numatytas didesnis, negu iki
tol buvęs, paramos intensyvumas mažoms įmonėms (regioninė ir MTEP pagalba). Lietuva, kaip ir
kitos besivejančios ES vidurkį naujos narės turi galimybę kompensuoti pusę ar daugiau visų
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projektų sąnaudų (išskyrus didelių įmonių MTEP projektus), tačiau, atsižvelgiant į ribotus
finansavimo išteklius ir minėtą paramos skatinamąjį pobūdį, rekomenduotina paramos intensyvumą
mažinti, taip užtikrinant ir didesnį finansuotų projektų srautą. Šioje vietoje pažymėtina, kad turi būti
atsargiai vertinamos paramos sąlygos kitose šalyse, kur paramos intensyvumas yra labai nedidelis
(15–20 proc.) ne dėl valstybių vykdomos paramos politikos, bet dėl žemų regioninės pagalbos ribų
(atitinkamai aukšto šių šalių išsivystymo lygio, palyginti su ES vidurkiu). Siūlytina bendrai
maksimalų ES teisės aktuose leistiną paramos intensyvumą mažinti 5–10 procentiniais punktais,
atsižvelgiant į priemonių ypatumus.
Siekiant užtikrinti ilgalaikį MTEP išlaidų, ypač privataus sektoriaus didėjimą, kaip jau buvo
minėta ankstesniame skyriuje, būtina paramos MTEP projektams sąlygas pakeisti dviem aspektais:
1. sudaryti sąlygas įmonėms stiprinti MTEP bazę, t.y. paramą skirti ne tik įrangos,
naudojamos MTEP veiklai, nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti atitinkamu paramos
intensyvumu, bet taip pat skirti investicinę pagalbą įsigyti tokią įrangą (atitinkamu
paramos intensyvumu nuo visos įrangos vertės) inovaciniams klasteriams ir įmonėms,
parduodančioms MTEP veiklos rezultatus;
2. įtvirtinti efektyvaus mokslo ir verslo bendradarbiavimo nuostatas MTEP projektuose,
užtikrinančias adekvatų įnašų, rezultatų ir atsakomybės pasidalijimą tarp projekto
partnerių bei tinkamą kompensavimą rezultatų perskirstymo atveju.
Apibrėžiant MTEP projektų ribas, tyrimo etapų apibrėžimams būtina naudoti ES teisės
aktuose pateikiamus apibrėžimus, o techninių galimybių studijoms paremti siūlytina numatyti
atskirą priemonę su atitinkamais vertinimo kriterijais.
Įvertinus numatomas paramos priemones 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų
programoje, siūlytina nuo paramos įmonių produktyvumui didinti atskirti kelias neinvesticinio
pobūdžio priemones, kurioms būtų leistinos tik paslaugų pirkimo išlaidos ir kai kurios specifinės
išlaidos – tai pažangių vadybos metodų ir kokybės sistemų diegimas ir internacionalizavimo
projektai. IT sistemų diegimo projektams tinkamomis turėtų išlikti ir investicinės išlaidos, ir
paslaugų pirkimo, tačiau ši priemonė taip pat turėtų būti atskirta nuo įmonių produktyvumo
didinimo investicinės priemonės dėl projektų specifikos ir atitinkamai galimų pasiekimų.
Nustatant netiesioginės paramos verslui sąlygas, pirmiausia reikia aiškiai atskirti ekonominę
ir neekonominę viešųjų įstaigų, teikiančių paslaugas verslui, veiklą. Paramos teikimo sąlygose
būtina vartoti dvi sąvokas – „parama“ ir „pagalba“, taip pat apibrėžti su jomis susijusias sąvokas:
„paramos gavėjas“, „pagalbos gavėjas“, „paramos intensyvumas“, „pagalbos intensyvumas“. Be to,
reikia tiksliai įvertinti, kokia ir kiek pagalbos perduodama paslaugų gavėjams, nustatyti
perduodamos pagalbos dydžio apskaičiavimo metodiką (žr. Studijos dalį „Priemonių vertinimas,
remiantis valstybės pagalbos taisyklėmis“).
Siekiant didesnio netiesioginės paramos gavėjų skaičiaus ir paprastesnio netiesioginės
paramos administravimo, galima būtų paslaugų gavėjams sumažinti reikalavimus MVĮ statusui
(pvz., nevertinti pagal savarankiškumo kriterijų), kai teikiamos paramos dydis ar intensyvumas nėra
ES teisės aktuose nustatomas pagal MVĮ statusą (pvz., de minimis parama). Tačiau Ekonomikos
augimo veiksmų programoje numatytas pasiekimų rodiklis „Paramą gavusių MVĮ skaičius“ apribotų
tokio pasiūlymo praktinį įgyvendinimą – nenustačius griežto MVĮ vertinimo pagal apibrėžimą
paramos teikimo sąlygose, bus sudėtinga surinkti reikalingą informaciją suteiktos paramos
vertinimo (atsiskaitymo) etape.
Tačiau ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimas tikrai galėtų būti taikomas
lanksčiau, ypač netiesioginės paramos atveju. Lyginant su 2004–2006 m. tiesioginės paramos
teikimo sąlygomis, kai bendrasis padengimo rodiklis nebuvo taikomas paslaugų tipo įmonėms ir
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MTEP projektus įgyvendinančioms įmonėms, tokio rodiklio skaičiavimo galima būtų atsisakyti ir
netiesioginės paramos atveju.
Visais atvejais ekonominių sunkumų turinčios įmonės apibrėžimą siūlytina suderinti su
Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir
restruktūrizuoti pateiktu apibrėžimu, konkrečiai, taikant apibrėžimą „jei ji yra praradusi daugiau
kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius
12 mėnesių“, kadangi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas numato daug ir įvairių
sąlygų, kurioms nors vienai esant, galima teikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kaip greit
nustatomus rodiklius taip pat siūlytina palikti paramai verslui naudotus reikalavimus dėl mokestinių
nepriemokų valstybės biudžetui ir bankrutavusios, bankrutuojančios ir (ar) restruktūrizuojamos
įmonės statuso. Papildomą – bendrąjį padengimo – rodiklį, kaip ir 2004–2006 m. periodu, siūlytina
taikyti tik verslo (ne MTEP) projektams. Čia pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos įmonių
bankroto įstatymas yra taikomas ir viešosioms įstaigoms, todėl ekonominių sunkumų turinčios
įmonės apibrėžimas turėtų būti taikomas ir pareiškėjams – viešosioms įstaigoms, kai priemonėje
nėra nustatyta kitų apribojimų, užtikrinančių, kad įstaigai negali būti iškelta bankroto byla.
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II. Kitose ES šalyse taikytų paramos verslui teikimo sąlygų ir patirties
analizė – Jungtinė Karalystė ir Airija
Bendrosios sąlygos
MTEP sritis
Europos Komisijos atlikto tyrimo duomenimis, 2000–2006 m. Struktūrinių fondų parama
tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms (TTPI) subsidijų forma buvo 10,5 milijardų eurų. 97
proc. šios paramos teikia Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Apie 8 proc. visų ERPF
išteklių investuojama į tyrimus ir inovacijas. 2000–2006 m. struktūrinių fondų parama TTPI buvo
skirstoma į keturias veiklos kategorijas:
• universitetuose ir institutuose vykdomiems projektams skiriama apie 26 proc. visų TTPI
investicijų (apie 2,7 milijardus eurų);
• tyrimų ir inovacijų infrastruktūrai (viešosioms patalpoms ir technologijų perdavimo
centrams bei inkubatoriams) skiriama kiek daugiau nei 25 proc. visų lėšų (apie 2,8
milijardus eurų);
• inovacijoms ir technologijų perdavimui bei tinklų ir partnerysčių tarp verslo ir (arba)
tyrimų centrams sukurti skiriama apie 37 proc. visų lėšų (apie 3,6 milijardus eurų);
• tyrinėtojų mokymams (kuriuos bendrai finansuoja ESF) skiriama apie 3 proc. visų lėšų
(apie 350 milijonų eurų). Šios rūšies projektai paprastai finansuojami iš Europos
socialinio fondo (ESF).
Apie 70 proc. visų struktūrinių fondų investicijų tyrimų ir inovacijų srityje – apie 7,8
milijardų eurų – investuojama į mažiausiai išsivysčiusias 1 tikslo sritis (naujuosius 2007–2013 m.
Sanglaudos regionus), kurie kitu atveju negalėtų naudotis tokiomis investicijomis. Investicijų
modelis toks pat kaip kituose regionuose: apie 25 proc. lėšų investuojama į viešuosius tyrimų
projektus, dar 25 proc. – į tyrimų ir plėtros infrastruktūrą bei apie 40 proc. – į technologijų
perdavimą ir inovacijas.
Kalbant apie valstybės pagalbos reglamentavimą, nuo 2001 m. Komisija priėmė keletą
bendrųjų išimčių reglamentų (angl. BER) dėl MVĮ, MVĮ tyrimų ir plėtros, užimtumo ir mokymo
pagalbos. Nuo jų įvedimo valstybės narės ėmėsi daugiau kaip 1 600 valstybės pagalbos priemonių
mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) remti, į MVĮ vykdomus tyrimus ir plėtrą (TP) investuoti bei
didinti užimtumą ir mokymus, apie kuriuos iš anksto nereikėjo pranešti Komisijai.
2007 m. sausio 1 d. įsigaliojo ir naujasis Bendrųjų išimčių reglamentas dėl pagalbos
regioninėms investicijoms. Iki 2008 m. vidurio Komisija ketina priimti ir Bendrąsias išimtis,
panaikinsiančias prievolę pranešti ir taip supaprastinsiantį TP programų taikymą.
Vienas paskutiniųjų įvykių – Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams,
taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemos (2006/C 323/01) priėmimas. Jos tikslas – pakeisti
ir patobulinti dabartines TP ir valstybės pagalbos taisykles, leidžiant naudotis papildoma parama
investicijoms į Lisabonos požiūriu lemiamos reikšmės turinčias sritis.
Naująja programa išplečiama mokslinių tyrimų ir plėtros bendrosios išimties apimtis, kuri
šiuo metu apima mažas ir vidutines įmones (MVĮ). Būsimasis bendrasis išimčių reglamentas (angl.
BER) apims mažiau probleminėmis laikomas pagalbos priemones tyrimų, plėtros ir inovacijų (TPI)
srityje. „Ši sistema toliau bus taikoma visoms priemonėms, apie kurias buvo pranešta Komisijai dėl
to, kad priemonė nepakliūna į BER dėl į BER įtrauktos prievolės atskirai pranešti apie pagalbą arba
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dėl to, kad valstybė narė nutaria pranešti apie priemonę, kuri iš principo galėjo būti išimtis iš BER,
taip pat pagalbai, apie kurią nebuvo pranešta, vertinti“.
Programoje numatytos taisyklės dėl tam tikrų pagalbos priemonių suderinamumo ir
papildomi elementai, susiję su paskatų poveikio bei pagalbos būtinybės analize ir papildoma
metodika, taikytina detalaus vertinimo atveju.
Naujosios valstybės pagalbos TP taisyklės turėtų būti suprantamos atsižvelgiant į platesnį
Komisijos veiksmų planą „Mažesnė ir tikslingesnė valstybės pagalba: 2005–2009 m. valstybės
pagalbos reformos programa“, skatinanti pereiti nuo problemų turinčiai pramonei teikiamos
valstybės pagalbos prie investicijų į veiklą, tokią kaip tyrimai ir plėtra, technologijos ir inovacijos,
dėl kurių atsirastų didesnė naujų darbo vietų ir gerovės didelės pridėtinės vertės srityse kūrimo
tikimybė.

Parama verslui
Nuo devintojo dešimtmečio Komisija įvairiai rėmė inkubatorių ir mokslo parkų vystymą.
Finansinė parama buvo teikiama Europos Bendrijos verslo ir inovacijų centrams, vadinamiesiems
EB VIC, steigti. EB VIC yra novatoriškų mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) bei verslininkų paramos
organizacijos, jos dažnai būna inkubatorių patalpose. Jas Europos Komisija pripažįsta remdamasi
kokybės sertifikavimo programa, leidžiančia gauti Europos „EB VIC“ ženklą. Šiuo metu 22
Europos šalyse yra 160 oficialių EB verslo inovacijų centrų (EB VIC).
ERPF buvo pagrindinis finansinės paramos šaltinis inkubatoriams ir mokslo parkams
vystyti. Daugelyje ES šalių buvo palaipsniui pereita nuo finansinės paramos plėtojamos fizinės
infrastruktūros sąnaudoms prie „minkštųjų“ paramos paslaugų, tokių kaip konsultavimo,
patariamosios paramos, rinkodaros, intelektinės nuosavybės teisių vadybos ir žinių perdavimo bei
susijusių teisinių paslaugų, raidos.
Struktūrinių fondų parama svarbi ir kitoms paramos verslui sritims:
•

mažų įmonių produktyvumo didinimas – tokią paramą teikė daug valstybių narių;

•

verslo paramos paslaugos – kartu su produktyviomis investicijomis ERPF teikia paramą
„minkštosioms“ verslo paramos paslaugų investicijoms, tokioms kaip rinkodara,
konsultacinė parama bei pagalba plėtojant naujas eksporto rinkas;

•

klasterių vystymas – klasteriai yra ekonomikos teorijos šaka, reiškianti, jog geografinės
tam tikros tematikos regiono ar šalies veikiančių bendrovių, tiekėjų, paslaugų teikėjų bei
asocijuotų institucijų koncentracijos vystymo rėmimas suteikia daug ekonominių
privalumų. Kai kuriose valstybėse narėse struktūriniai fondai buvo naudojami esamiems
sparčiai augančių sektorių klasteriams stiprinti ir būsimiems klasteriams vystyti.

Rizikos kapitalo priemonės
Rizikos kapitalas – tai terminas, apibūdinantis didelį augimo potencialą ankstyvuoju augimo
laikotarpiu turinčių bendrovių finansavimą, didinant akcinį kapitalą. Paprastai rizikos kapitalo reikia
bendrovėms, turinčioms augimo potencialą, bet negalinčioms pasinaudoti kapitalo rinkomis, o
rizikos kapitalą siūlo investuotojai, pasirengę didesnei rizikai mainais į potencialiai didesnį nei
vidutinį pelną iš investicijos į akcinį kapitalą.
Kuriantis ir augant MVĮ, keičiasi jų finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Toliau lentelėje
pateiktas tipinis modelis.
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9 lentelė. MVĮ finansavimo šaltiniai pagal vystymosi etapus
Steigimo etapas

Neoficialus steigėjų ir kompanionų kapitalas. Esant galimybei ir poreikiui
banko paskola.

–

Verslo pradžios etapas

Neoficialus steigėjų, kompanionų ir pažįstamų kapitalas. Esant galimybei
banko paskola. Įrangos išperkamoji nuoma.

–

Plėtros etapas

Kapitalas iš pirminių šaltinių, kartu su prekybos investicijomis arba rizikos
kapitalas. Bankų paskolos. Kiti finansavimo šaltiniai, įskaitant išperkamąją
nuomą ir faktoringą.

Prekybos investicijos, rizikos kapitalas arba pirmasis viešas akcijų siūlymas
(angl. IPO).
Šaltinis: Regioninės plėtros rizikos kapitalo vadovas, CSES.
Pakeitimo kapitalas

Pasak Europos rizikos kapitalo asociacijos (angl. EVCA), 2004 m. metinė privataus akcinio
kapitalo bei rizikos kapitalo valdymo bendrovių investavimo veikla pasiekė dar vieną aukštumą –
kiek daugiau nei 10 000 investicijų, kurių vidutinis dydis – 3,5 milijonai eurų. Pavyzdžiui,
Jungtinėje Karalystėje naujai surinktos lėšos buvo didesnės nei 10 milijardai eurų, todėl Jungtinė
Karalystė tapo didžiausia Europos rizikos kapitalo rinka.
Pasak Regioninės politikos generalinio direktorato, yra daug pagrindinių priežasčių, dėl
kurių rizikos kapitalo ir paskolų fondų (angl. VCLF) priemonės yra naudinga alternatyva arba
priedas prie subsidijų paramos. Konkrečiau tariant, jie:
•

nukreipiami į komercine prasme gyvybingas investicijas ir ilgalaikį tausų finansavimą
MVĮ poreikiams tenkinti;

•

prisideda prie naujos kultūros vystymo tarp verslininkų ir leidžia mažiau priklausyti nuo
subsidijų;

•

optimizuoja menkų finansinių išteklių naudojimą tausiai MVĮ plėtrai;

•

be to, VCLF priemonės puikiai pritaikytos prie Lisabonos/Augimo ir darbo vietų
darbotvarkės reikalavimų, nes jie gali būti skirti konkrečiai kurti verslus ir užimtumą
aukštos pridėtinės vertės veiklos srityse ir sektoriuose.

Svarbus daugumos rizikos kapitalo finansavimo programų bruožas – jose paprastai finansinė
parama derinama su verslo patarimais ir parama. Derinimas gali vykti įvairiomis formomis:
•

jei naudojamos akcinio kapitalo priemonės, investuotojas gali būti bendrovės valdybos
narys ir vadovauti, teikdamas patarimus;

•

daug programų turi glaudų ryšį su verslo paramos organizacijomis ir nurodo savo
klientams tinkamus patarimų šaltinius. Kai kuriais atvejais tai gali tapti reikalavimu;

•

su verslo angelais ir mikrofinansavimu patariamosios paramos teikimas gali būti mažiau
formalus.

Dėl šios priežasties ES politikos formuotojai ieškojo, kaip paskatinti didesnį rizikos kapitalo
naudojimą, kaip priemonę rinkos nepakankamumui spręsti, kai kuriuos regionus ir kai kuriuos
rinkos segmentus aprūpinant rizikos kapitalo finansavimu.
Komisija sprendė rizikos kapitalo finansavimo klausimą komunikatu „MVĮ augimo
finansavimas. Europos pridėtinės vertės suteikimas“, priimtu 2006-06-29 (COM 2006-349). Ji
ėmėsi ir įvairių konkrečių iniciatyvų skatinti aprūpinimą rizikos kapitalo finansavimu, įskaitant
valstybės pagalbos taisyklių dėl viešai finansuojamo rizikos kapitalo paramos peržiūrėjimą bei
Jungtinių Europos išteklių mažoms ir vidutinėms įmonėms (angl. JEREMIE) pradėjimą – tai bendra
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Komisijos ir Europos investicijų fondo iniciatyva spręsti kai kurių regionų smulkiojo ir vidutiniojo
verslo rizikos kapitalo trūkumą, kurios metu naudojamas struktūrinių fondų finansavimas.
Komisija taip pat pasiūlė šuo metu priimamą MVĮ spartaus augimo ir naujovių priemonę
(angl. GIF) pagal Konkurencingumo ir naujovių programą (angl. CIP), galiosiančią nuo 2007 iki
2013 m. Dėl priemonės didės novatoriškų MVĮ aprūpinimas akciniu kapitalu rinkos sąlygomis
investuojant į rizikos kapitalo fondus, dirbančius su MVĮ ankstyvuosiuose jų veiklos bei plėtros
etapuose.
Aprūpinimo atotrūkių egzistavimą pripažino valstybės nacionaliniu lygiu ir Europos
Komisija. 2000–2006 m. struktūrinių fondų reglamentuose dar labiau akcentuojamas rizikos
kapitalo finansavimo priemonių, tokių kaip akcinio rizikos kapitalo ir novatoriškų paskolų
programų naudojimas kaip ekonomiškai efektyvesnė ir tausesnė viešosios politikos priemonė,
lyginant su tradicine parama subsidijų pagrindu. Reglamentais valstybėms narėms suteikta
galimybė papildomai 10 proc. remti tas MVĮ investicinių projektų dalis, kurios finansuojamos iš
kitų, ne subsidijų šaltinių.
2000–2006 m. struktūriniams fondams buvo leidžiama bendrai finansuoti kapitalą ir (arba)
paskolų fondus ar rizikos kapitalo kontroliuojančiuosius fondus (angl. VCLF) tinkamose srityse
pagal Tinkamumo taisyklėje Nr. 8. nurodytas sąlygas. Šioje taisyklėje „Rizikos kapitalo ir paskolų
fondas“ reiškia investicijų priemones, konkrečiai skirtas teikti akcinį kapitalą ar kitų formų rizikos
kapitalą, įskaitant paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Naujojo 2007–2013 m. struktūrinių fondų finansavimo reglamentuose rizikos kapitalas
toliau akcentuojamas kaip regioninės plėtros priemonė. Naujosiose 2006 m. rugpjūčio 10 d.
priimtose valstybės pagalbos gairėse dėl rizikos kapitalo nustatytos naujos valstybės paramos
taisyklės, palengvinančios MVĮ galimybes naudotis finansais ankstyvojo vystymosi metu. Gairėse
maksimali investicijų riba padidinta iki 1,5 milijono eurų vienai MVĮ per 12 mėnesių – tai
ankstesnės ribos padidinimas 50 proc.
Be to, yra konkretūs susitarimai dėl to, kad naujojo programavimo laikotarpiu Europos
investicijų bankas (EIB) JEREMIE priemone valdys VCLF, jei to pareikalaus vadovaujančiosios
institucijos. VCLF priemonės taip pat turi atitikti Komisijos nustatytus kriterijus, siekiant užtikrinti,
kad visi valstybės pagalbos elementai atitiktų bendrąją rinką 9.
Siekiant, remiantis struktūriniais fondais skatinti daugiau naudoti rizikos kapitalo
finansavimą, ypač naujosiose valstybėse narėse, Komisijos REGIO Generalinis direktoratas,
bendradarbiaudamas su Europos investicijų fondu (EIF), parengė naują priemonę JEREMIE –
jungtinius Europos išteklius mažoms ir vidutinėms įmonėms. Juo bus teikiama trijų pagrindinių
rūšių parama:
•

patarimų ir techninė parama,

•

akcinis ir rizikos kapitalas,

•

garantijos (mikrokreditų paskolos ir MVĮ paskolos).

JEREMIE apims daug priemonių, skirtų regioninei plėtrai ir sanglaudai populiarinti, tokių
kaip investicijos į regioninius rizikos kapitalo fondus, techninę paramą bei akcinio kapitalo
parūpinimą finansų tarpininkams. JEREMIE sukurta kaip priemonė, papildanti finansinių fondų
finansuojamas rizikos finansavimo iniciatyvas. Jis taip pat buvo sukurtas papildyti kitas ES MVĮ
iniciatyvas, propaguojančias geresnes MVĮ galimybes naudotis finansavimu, ir būtent
9

Galiojantys reglamentai skelbiami 2006 m. spalio 24 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1628/2006.

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
Tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

25

EFEKTYVIAUSIOS VERSLO RĖMIMO FORMOS NAUDOJANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠAS

Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programa (CIP), kurią nuo 2007 m. Europos Komisijos
įmonių generalinio direktorato vardu pradės vykdyti EIF.
ES valstybės narės nuspręs, ar naudotis JEREMIE priemone, ar ne. Šiuo sąlygiškai ankstyvu
naujų programų planavimo etapu daugelis valstybių narių dar nenusprendė, ar naudosis šia
priemone. Iš šalių diskusijų galima spręsti, jog Prancūzija, Danija ir Suomija tikriausiai nesinaudos
JEREMIE. Tačiau Graikija ir Ispanija greičiausiai ja naudosis. Švedija irgi svarsto, ar naudotis šia
priemone, tačiau jai gali kilti rūpesčių dėl to, kaip ją galima būtų derinti su naudojamomis rizikos
kapitalo finansavimo programomis. Anglija šia priemone nesinaudos, o Škotija svarsto.
Numatoma, jog JEREMIE turės tokių privalumų:
•

gali būti papildomo EIB finansavimo, papildysiančio siūlomus struktūrinius fondus, t.y.
ERPF išteklių dalimi,

•

valstybės narės gali naudotis EIB žiniomis ir ekspertinėmis žiniomis apie rizikos
kapitalo finansavimo programų valdymą – tai ypač naudinga naujosioms valstybėms
narėms bei kai kurioms kitoms šalims, iki šiol mažiau patyrusioms įgyvendinant iš dalies
ES finansuojamas rizikos kapitalo programas ir naudojantis struktūriniais fondais.

Numatoma, jog JEREMIE turės ir tokių trūkumų:
•

susirūpinimą kelia galimybė prarasti fondų, susijusių su centralizuota fondų valdymo
struktūra, kontrolę, kai fondai pagal prigimtį priklausys ir nuo vietos ekspertinių žinių ir
vadybos.

Siekdama propaguoti platesnį susidomėjimą rizikos kapitalo finansavimu, Europos Komisija
paskelbė įvairių gairių dėl valstybės pagalbos ir rizikos kapitalo.
2005 m. birželį ji paskelbė „Valstybės pagalbos veiksmų planas – mažesnė ir tikslingesnė
valstybės pagalba: 2005–2009 m. valstybės pagalbos reformos programa“ (angl. SAAP). SAAP
pabrėžta, kaip svarbu gerinti verslo klimatą bei skatinti naujai pradedančias verslą įmones. Šiame
kontekste SAAP paskelbta, kad bus peržiūrimas 2001 m. Komunikatas dėl valstybės paramos ir
rizikos kapitalo, sprendžiant rinkos nepakankamumą, turintį įtakos aprūpinant rizikos kapitalu
neseniai įsteigtas, verslą pradedančias ir novatoriškas MVĮ, ir ypač didinat taisyklių lankstumą.
Peržiūrėjusi Komunikatą, Komisija pateikė naujas gaires – Bendrijos gaires dėl valstybės
pagalbos rizikos kapitalo investicijoms į mažas ir vidutines įmones skatinti (2006/C 194/02).
Yra trys skirtingos galimos pagalbos rizikos kapitalui rūšys:
•

pagalba investuotojams – kad būtų priimtina, viešiems ir privatiems investuotojams turi
būti pari passu (lygiavertės sąlygos);

•

pagalba investicijų fondui, investicijų priemonei ir (arba) jos valdytojui;

•

pagalba įmonėms, į kurias investuojama.

Štai kai kurie reziumuoti naujųjų gairių bruožai:
•

rimtai akcentuojamas naujų taisyklių lankstumas, jei valstybė narė pateiks būtinus
įrodymus, pavyzdžiui, dėl rinkos nepakankamumo arba sunkumo pritraukiant privataus
sektoriaus finansavimą iki minimalaus rekomenduojamo finansavimo;

•

iš principo bent 50 proc. investicijų pagal rizikos kapitalo priemonę finansavimo turi
pateikti privatūs investuotojai arba bent 30 proc., jei priemonės skirtos paramos srityse
esančioms MVĮ;
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•

tačiau Komisija pripažįsta, jog kai kuriais atvejais gali būti sudėtinga rasti tinkamus
privačius ir norinčius investuoti investuotojus. Dėl šių aplinkybių Komisija „pasirengusi
svarstyti įgaliojimus taikyti priemones su mažesniu nei nustatytos ribos privataus
sektoriaus dalyvavimu jose, jei valstybės narės pateiks būtinus įrodymus“;

•

investavimo sprendimais turi būti siekiama pelno;

•

rizikos kapitalo priemonė ar fondas turi būti valdomi komerciniais pagrindais;

•

Komisija gali rizikos kapitalo priemones sutelkti į sektorius.

Naujuoju struktūrinių fondų laikotarpiu – 2007–2013 m. – investicijos į MVĮ gali būti iki
1,5 mln. eurų. Tačiau valstybės pagalbos taisyklės yra lanksčios. Jei galima įrodyti, jog dėl rinkos
nepakankamumo reikia daugiau investicijų nei numatyta, tai tam tikromis aplinkybėmis tokias
investicijas galima vykdyti (nors Komisija detaliau vertins siūlomas priemones, kuriomis bus
finansuojama virš šios nurodytos sumos).

MTEP skatinimas
Jungtinė Karalystė (Škotija)
Jungtinės Karalystės vyriausybė bendrai siekia populiarinti didesnes investicijas į tyrimų ir
plėtros sritį bei stiprinti tyrimų ir plėtros bazę ir sąsajas su pramone, akademine bendruomene ir
viešai finansuojamais tyrimais. Prekybos ir pramonės departamentas (PPD) bendrai politiškai
atsakingas už mokslą ir inovacijas. PPD administruoja daug iš nacionalinio biudžeto finansuojamų
TP programų – pavyzdžiui, iš vidaus biudžeto finansuojama SMART programa. Be to, daugelyje
JK regionų struktūriniai fondai buvo naudojami kaip dalis platesnių konkurencingumo
stiprinimo pastangų, padedantys stiprinti TP bazę ir skatinti MVĮ daugiau investuoti į TP ir
inovacijas.
Škotijoje struktūriniai fondai jau kelis programavimo laikotarpius naudojami investicijoms į
TP. Pavyzdžiui, 2000–2006 m. Aukštumų ir salų (angl. Highlands and Islands) 1 tikslo programos
1.3 priemonė – Parama inovacijoms ir TP vystyti, įskaitant sąsajas su pramone ir akademine
bendruomene, skiriama įvairiai veiklai, kuri yra panaši į Lietuvos ekonomikos augimo veiksmų
programos 1 ir 2 prioriteto veiklą.
Šia priemone siekiama spręsti Aukštumų ir salų sunkumus TP srityje: nepakankamos
galimybės bendradarbiauti su tyrimų institucijomis, daugumos MVĮ vidaus TP gebėjimų trūkumas
ir inovacijų kultūros nebūtis.
Dėl šios priežasties šia priemone pirmiausia buvo siekiama vystyti regiono TP gebėjimus ir
pajėgumus, antra – skatinti gaminių inovacijas verslo įmonėse. Šia priemone buvo konkrečiai
siekiama padėti verslui pasinaudoti Aukštumų ir salų viešai finansuojamų tyrimų institucijų
ekspertų žiniomis.
ERPF subsidijos buvo skirtos:
•

sudaryt sąlygas verslo įmonėms naudotis TP ir siekti gaminių inovacijų;

•

remti tyrimus ir plėtrą, technologijų perdavimo ir komercinius projektus.

Pagalbos intensyvumo požiūriu ERPF parama vidutiniškai sudarė 45 proc. visų tinkamų
išlaidų. Dėl maksimalaus pagalbos intensyvumo lygio buvo įsipareigota laikytis valstybės paramos
TP gairių.
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Galutiniai naudos gavėjai pagal šią priemonę buvo tyrimų institucijos, Aukštumų ir salų
verslo agentūra (regioninė verslo agentūra), vietos verslo bendrovės, vietos valdžios institucijos,
rajonų turizmo valdybos, nacionalinės mokymų organizacijos ir kitos atitinkamos valstybinės
institucijos.
Ypač įdomi SEEKIT programa. Nors pačios programos ES nefinansuoja, tačiau SEEKIT
remiami projektai gali būti finansuojami ERDF.
Programa skirta remti projektus, kurie populiarins bendradarbiavimą TP srityje ir žinių
perdavimą tarp mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir Škotijos viešojo sektoriaus mokslo bazės.
Galutiniai naudos gavėjai apima tokias valstybės institucijas kaip universitetai, tyrimų institutai ir
technologijų perdavimo organizacijos.
Programa lanksti, ja galima teikti paramą labai įvairiai žinių perdavimo ir bendradarbiavimo
veiklai. Tačiau iš projekto pasiūlymų turi matytis, jog projektas pagerins mokslo bazės partnerio
gebėjimą efektyviai dirbti su Škotijos MVĮ ir galiausiai vietos verslui atneš teigiamų konkurencinių
pranašumų.
Toliau pateikti šia programa galimos remti veiklos pavyzdžiai:
•

veiksmai, vystantys žinių perdavimo sąsajas tarp aukštojo mokslo institucijų (AMI),
tyrimų institutų ir t. t., ir MVĮ;

•

veiksmai, skatinantys naujų ir esamų žinių, procesų ir technologijų platinimą ir taikymą;

•

veiksmai, skatinantys efektyvų TP veiklos bei AMI ir tyrimų institutų rezultatų
komercinimą;

•

veiksmai, skatinantys bendrus tyrimus ir inovacijas didesniu su TP susijusios veiklos
komercinimu.

SEEKIT programa siekiama papildyti Europos struktūrinių fondų ERPF programomis
galimą finansuoti veiklą. Dauguma projektų paraiškų teikėjų turėtų gebėti ir siekti bendro
finansavimo paramos iš šio šaltinio. Subsidijos suma nustatoma pagal bendro finansavimo sumą,
reikalingą projektui įgyvendinti.
Išskirtinėmis aplinkybėmis ir (arba) kai kitų formų paramos nėra, iš SEEKIT programos
galima padengti iki 100 proc. tinkamų projekto išlaidų. Paraiškas galima pateikti per keturias
Škotijos ERPF Europos struktūrinių fondų programas.
Europos Komisija patvirtino programą, kuria Škotijos vietos institucijoms leidžiama teikti
paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) – konsultacinei paramai ir tyrimams bei plėtrai
(Valstybės pagalbos registro numeris – XS/18/2006). Pagal šią programą vietos valdžios institucijos
gali teikti paramą bendrovėms ir dengti iki 50 proc. išorinių konsultantų pakvietimo ir (arba) jų
dalyvavimo prekybos mugėje ar parodoje išlaidų. Pagal šią programą valdžios įstaigos taip pat gali
teikti paramą tyrimams ir plėtrai.
2007–2013 m. SF programose Škotijoje TP vėl tapo politikos prioritetu. Pavyzdžiui,
Aukštumų ir salų regiono konsultacijų dokumente dėl siūlomos Veiksmų programos teigiama:
„paramą būtina naudoti socialiniu-ekonominiu lyginamuoju vertinimu nustatytiems MVĮ TP
pajėgumų trūkumams spręsti“.
Programos finansavimas bus skirtas spręsti pagrindinius TTP trūkumus, kuriuos patiria
regiono įmonės, siekdamos didinti regiono inovacijų ir TTP gebėjimus. Prioritetais taps dvi toliau
apibendrintos intervencijos sritys:
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•

TTP (tyrimų ir technologinės plėtros) paramos veiklos, atnešiančios naudos didelei
įmonių grupei, kūrimas – spręs regiono inovacijų sistemos struktūrinius trūkumus, ypač
investuojant į pagrindinius TTP išteklių centrus;

•

regiono masto bendrų tyrimų projektų, sprendžiančių TTP trūkumus, kūrimas ir naujų,
tausių TTP tinklų tarp įmonių propagavimas – taip pat priemonė spręsti įmonių
gebėjimus įsisavinti tyrimų bazės rezultatus. Kita remiama veikla apims paramą
komerciniams tyrimų centrų padaliniams, sąsajų tarp pramonės (ypač vietos MVĮ) ir
aukštojo mokslo tobulinimą;

•

veiklos, skirtos trūkumams spręsti ankstyvajame komercinių tyrimų idėjų vystymosi
etape, verčiančios tyrimų idėjas į potencialius gaminius ir paslaugas per mokslo tyrimų
stipendijų programas, apimties nustatymo studijas, prototipų kūrimą, investicijas į
bendrovių gebėjimų vystymą siekiant išvystyti galutinio gaminio kūrimo bei rinkos
tyrimų gebėjimus.

Jungtinė Karalystė (Anglija)
Prekybos ir pramonės departamentas (PPD) vadovauja daugeliui TP subsidijų programų. Jos
daugiausia finansuojamos iš nacionalinių valstybės finansavimo šaltinių, nors Anglijos regionuose,
tinkamuose Struktūrinių fondų paramai gauti, kartu su nacionaline finansavimo programa galima
naudoti ERPF finansavimą, siekiant gauti papildomų subsidijų. Šiuo metu galima naudotis keturių
skirtingų rūšių subsidijomis, kurių bendras pavadinimas „PPD tyrimų ir plėtros subsidija“.
•

mikroprojektai – paprasti, mažai kainuojantys, iki 12 mėnesių trukmės vystymo
projektai. Verslo įmonėms su mažiau kaip 10 darbuotojų siūloma 20 000 svarų sterlingų
subsidija;

•

tyrimų projektais siekiama atlikti novatoriškos technologijos tikimybių studijas, jie
trunka 6–18 mėnesių. Verslo įmonėms su mažiau nei 50 darbuotojų siūloma iki 75 000
svarų sterlingų subsidija;

•

vystymo projektų tikslas – sukurti ikigamybinį naujo gaminio ar proceso, pasižyminčio
didele technologine pažanga, prototipą. Projektų trukmė – 6–36 mėnesių. Verslo
įmonėms su mažiau 250 darbuotojų siūloma iki 200 000 svarų sterlingų subsidija;

•

išskirtiniai vystymo projektai siejasi su didele technologine pažanga ir yra strategiškai
svarbūs tam tikram technologijų ar pramonės sektoriui. Projektų trukmė – 6–36
mėnesiai. Verslo įmonėms, pateikusioms tinkamą projektą, siūloma iki 500 000 svarų
sterlingų apyvarti subsidija.

Kai kuriuose tinkamuose struktūrinių fondų paramai gauti regionuose PPD nacionalinė
subsidijų programa naudojama derinant ją su ERPF siekiant skirti nacionalinių išteklių,
skatinant TP. Iš pavyzdžių galima paminėti Rytų Midlendo ir Vakarų Midlendo regionus (2000–
2006 m. buvusius 2 tikslo regionais). Remiamų Anglijos rajonų projektai taip gali naudotis
privalumu – didesnėmis subsidijų sumomis.

Jungtinė Karalystė (Velsas)
2000–2006 m. laikotarpiu TP buvo svarbus struktūrinių fondų programų politikos prioritetas
ir Velse. Pavyzdžiui, Vakarų Velso ir slėnių 1 tikslo programos 2.3 priemone „Parama inovacijų,
tyrimų ir plėtros vystymui“ buvo siekiama sukurti aplinką, kuria remiamos inovacijos, TP ir
didinamas Velso konkurencingumas pasaulio rinkoje.
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Šia priemone buvo siekiama daug tikslų, įskaitant šiuos:
•

visapusės inovacijų ir technologijų paramos infrastruktūros verslui teikimas,

•

ilgalaikių regiono TP gebėjimų vystymas,

•

konkurencijos didinimas per tobulesnes sąsajas tarp akademinės bazės ir verslo įmonių,

•

inovacijų kultūros visame regione, visuose sektoriuose įtvirtinimas, įskaitant daugiausia
kaimo vietovėse esančius sektorius, neturinčius gilios inovacijų istorijos,

•

technologinių bendrovių tinklų ir klasterių vystymo parama ir tolesnis tyrimų vykdymas
geriau bendradarbiaujant su stambesnėmis bendrovėmis,

•

naujų technologijų turinio teikimo vystymo parama.

Galutiniai šios priemonės paramos gavėjai buvo mažos įmonės, ypač veikiančios aukštųjų
technologijų sektoriuose. Šia priemone buvo siekiama vystyti egzistuojančius klasterius bei naują
TP potencialą, suburtą prie tolesnio mokymo ir aukštojo mokslo institucijų.
Šia priemone daugiausia buvo ketinama remti pajamų finansavimą, skiriant dėmesį verslo
modernizavimui ir žinių bazės komercinimui bei naujų gaminių, procesų ir paslaugų vystymui.
Buvo galima gauti tam tikros paramos ir integruotų kapitalo ir pajamų projektų pagrindinėms
išlaidoms, įskaitant įrengtų specializuotų centrų pagrindines išlaidas.
Toliau pateikiami apibendrinti duomenys apie šios priemonės finansinius asignavimus. Kaip
matyti, subsidijų vidurkis buvo 56,4 proc.:
10 lentelė. Priemonės „Parama inovacijų, tyrimų ir plėtros vystymui“ finansavimas
Laikotarpis

Iš viso išlaidų

2000–2006 m.

163,87 mln. £

ERPF
92,39 mln. £

JK viešos
lėšos
54,45 mln. £

Privačios
lėšos
17,02 mln. £

Subsidijų
vidurkis
56,38 proc.

Toliau pateikiami apibendrinti duomenys apie šios priemonės veiklos rezultatų vertinimui
naudotus programavimo laikotarpio pradžioje nustatytus veiklos rezultatų rodiklius ir kiekinius
uždavinius:
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11 lentelė. Priemonės „Parama inovacijų, tyrimų ir plėtros vystymui“ įgyvendinimas
Rezultatai

Uždaviniai

Bendrovės, gaunančios finansinę paramą tyrimų ir inovacijų projektams bei
technologijoms pirkti

1 000

Bendrovės, gaunančios patarimus dėl inovacijų bei TP

2 000

Bendri projektai tarp bendrovių ir tyrimo institucijų

200

Skaičius bendrovių, aprūpintų aplinkos technologijų perdavimu

300

Įkurti nauji technologijų, TP, inovacijų ir inkubatorių centrai

15

Inovacijų centrų ir TP patalpų plotas, kv. m.

30 000 kv. m.

Padariniai
Paremtų bendrovių apyvartos augimas

800 m

Iš viso naujų bendrovių aukštųjų technologijų sektoriuje

2 000

Įregistruota naujų patentų

20

Iš viso naujų darbo vietų

5 000

Iš viso naujų darbo vietų aukštųjų technologijų sektoriuose

3 000

Airija
Airijos 2000–2006 m. Nacionaliniame plėtros plane buvo stipriai akcentuojamas tyrimų ir
plėtros matmuo. Pavyzdžiui, Tyrimų technologijų ir inovacijų (TTI) konkurencingų subsidijų
programą Įmonių, prekybos ir užimtumo departamento vardu valdo Airijos verslo agentūra (viešai
finansuojama verslo agentūra) kartu su Airijos IPA (angl. IDA Ireland), Shannon „Development“ ir
„Údarás Na Gaeltachta“.
Šią subsidijų programą bendrai finansuoja ERPF, ji buvo įtraukta į 2000–2006 m. Gamybos
sektoriaus veiksmų programą. Programa teikė paramą firmų į komerciją orientuotiems projektams
gaminių ir procesų vystymo srityje. Šios programos tikslai:
•

padėti firmoms sukurti novatoriškus gaminius, procesus ir paslaugas;

•

didinti efektyvius TP Airijoje vykdančių bendrovių skaičių;

•

didinti Airijos investicijų į TP apimtį;

•

didinti bendrovių, pirmą kartą vykdančių TP, skaičių;

•

užtikrinti, kad Airijoje veikiančios bendrovės, ypač MVĮ, apsaugotų savo ateitį,
padedant joms pasiekti ir viršyti Europos bei tarptautines TP ir investicijų normas;

•

didinti TP sąsajų tarp bendrovių bei trečiosios pakopos institucijų ir bendrovių kokybę ir
kiekybę;

•

skatinti firmas bendradarbiauti su tyrimų Airijoje arba tarptautinio masto vykdytojais per
bendrųjų tyrimų programas, tokias kaip „Eureka“ ir „Craft“.
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Paraiškas gali teikti šie pareiškėjai:
•

Airijoje veikiančios bendrovės, dirbančios gamybos bei tarptautiniu mastu teikiamų
paslaugų verslo įmonėse;

•

įsitvirtinusios bendrovės, planuojančios imtis savo pirmųjų TP projektų, ir bendrovės,
labai vystančios savo TP veiklą;

•

bendrovės, bendradarbiaujančios su kitomis bendrovėmis arba trečiosios pakopos
švietimo įstaigomis, t. y. kolegijomis ir tyrimų institutais (sutartiniais pagrindais,
bendruose konsorciumuose ir bendrose įmonėse).

Subsidijų pagalbos intensyvumas buvo nustatytas taip, kad atitiktų ES TP gaires.
Toliau lentelėje pateikti apibendrinti duomenys apie Airijoje taikomas intervencijos ribas
šios programos galiojimo metu:
12 lentelė. Tyrimų technologijų ir inovacijų (TTI) konkurencingų subsidijų programos finansavimas
Regionas

Didžiausia
finansavimo paskata

Pasienis,
Midlendas
Vakarai (angl. BMW)

ir

Pietryčiai, Pietvakariai
Vidurio Vakarai

ir

Dublinas ir Vidurio Rytai

650 000 eurų

Didžiausia subsidijos
suma
450 000 eurų

Didžiausia subsidija (%)
MVĮ

40 %

DĮ 30 %
650 000 eurų

425 000 eurų

MVĮ

40 %

DĮ 30 %
650 000 eurų

390 000 eurų

MVĮ

35 %

DĮ 25 %

Kaip matome, nustatyta didžiausia įmonės galima gauti suma buvo 650 000 eurų. Tačiau į šį
finansavimą įėjo ir subsidijos, ir grąžintinos sumos. Nustatyta didžiausia subsidijos asignavimo
suma – 450 000 eurų. Didžiausias intervencijos procentas skyrėsi įvairiose geografinėse teritorijose
pagal regiono ekonominio vystymosi poreikius.
Įdomu pastebėti, jog dėl atrankos kriterijų buvo stengiamasi diferencijuoti paraiškas į dvi
atskiras, tačiau panašias subsidijų programas: vieną TPI subsidijoms, kurių bendrosios projekto
išlaidos buvo mažesnės nei 95 200 eurų, ir kitą – projektams, kurių bendros išlaidos buvo didesnės
nei 95 200 eurų.
Įdomus bendros TP programos pavyzdys Airijoje yra Airijos verslo agentūros vykdoma
Inovacijų partnerysčių iniciatyva. Ji siūlo paramą sudaryti sąlygas bendrovėms imtis bendrų
tyrimų, bendradarbiaujant su technologijų institutais. Iniciatyva skirta bendrovėms,
pageidaujančioms didinti savo tyrimų, plėtros ir inovacijų vykdymo gebėjimus.
Subsidijos bendradarbiavimui lengvinti gali būti skiriamos iki dvejų metų laikotarpiui. Jos
skiriamos finansuoti projektų tyrimų aspektus, iš jų pirmiausia dengiamos tyrinėtojų atlyginimo
išlaidos trečiosios pakopos švietimo institucijose. Subsidijas administruoja Airijos verslo agentūra,
jas iš dalies finansuoja Airijos vyriausybė ir iš dalies – struktūriniai fondai.
Į šios programos tinkamumo kriterijus įėjo tokie kriterijai:
•

bendrovės turi būti programos tiksliniuose – gamybos, perdirbimo ir tyrimų arba
mokslo, inžinerijos, technologijų ir tarptautiniu mastu pardavinėjamų prekių ir paslaugų
– sektoriuose;
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•

projektai turi būti novatoriški ir sudaryti sąlygas gaminiui ar paslaugai tapti komercine.

Jei pageidauja, pareiškėjai iš pradžių gali teikti paraišką dėl paramos galimybių studijai
atlikti, kad nustatytų savo sumanymo komercinį gyvybingumą. Tada jie gali kreiptis su paraiška dėl
subsidijos tolesnio išlaidų tyrimų projekto. Techninė galimybių studija skirta palengvinti bendrovių
dalyvavimą Inovacijų partnerystės iniciatyvos programoje. Padengti galima galimybių studiją
vykdančios tyrimų institucijos išlaidas, susijusias su siūlomais novatoriškais gaminiais ar procesu.
Ši veikla turi tęstis ne ilgiau kaip 6 mėnesius, ją 100 proc. finansuoja Airijos įmonių agentūra.
Skiriama finansų dalis priklauso nuo trijų veiksnių:
•

bendrovės vietos (ar remiamoje srityje, ar ne, kiek skurdus rajonas);

•

bendrovės dydžio;

•

konsorciumo partnerių skaičiaus (tyrimų konsorciumas, į kurį įeina daug kolegijų
(bendrovių), bus tinkamas didesnei subsidijos daliai gauti).

Produktyvumo didinimas
Airija
Produktyvumo gerinimo fondas (angl. PIF) yra Europos regioninės plėtros fondo remiamas
projektas, vykdytas Airijoje 2000–2006 metais. Juo buvo siekiama gerinti Airijos pramonės
konkurencingumą. Šį fondą valdo „Enterprise Ireland“. Jis skirtas padėti smulkiajam ir vidutiniajam
verslui tapti konkurencingesniam, investuojant į naujas technologijas ir mokymus, bei gerinti turimą
eksporto potencialą, didinant bendrąsias produkcijos apimtis ir bendrąjį produktyvumą. Šis fondas
per investicijas finansuoja šias sritis:
•

kapitalines išlaidas, pvz., mašinoms ir automatinei įrangai,

•

technologijų įsigijimą, pvz., įsigyjamą teisę naudoti ir eksploatuoti technologijas,
siekiant gerinti ir atnaujinti gamybos procesus, produktus ar paslaugas;

•

mokymus, vadovų profesinę raidą.

Pareiškėjai turi parodyti, kaip jų siūlomi projektai ilgam pagerins įmonės
produktyvumą.
Maksimalūs finansavimo, skirto kapitalui, technologijoms įsigyti bei mokymo ir valdymo
plėtros tikslams, limitai yra nurodyti toliau pateikiamoje lentelėje.
13 lentelė. Paramos produktyvumo didinimo sąlygos
Mokymai

Pajėgumai
Kapitalas

Technologijų
įsigijimas

Valdymo plėtra

Mokymai

Didžiausia EI parama

Finansavimas iki 200 000 eurų

Finansavimas iki 150 000 eurų

Finansavimo priemonė

50 proc. dotacija

Dotacija

Dotacija

50 000 eurų

25 000 eurų

50
proc.
parama
Minimalios
išlaidos

projekto

150 000 eurų

grąžintina
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Įdomu pažymėti, kad nedidelėms įmonėms (turinčioms iki 49 darbuotojų) ir vidutinėms
įmonėms (50–249 darbuotojai) yra nustatytos skirtingos maksimalios intervencijos normos, kaip
galima matyti iš toliau pateikiamų lentelių.
14 lentelė. Paramos produktyvumo didinimo intensyvumas (įmonės iki 49 darbuotojų)
Maksimalus
atsižvelgiant į regioną

Kapitalui
ir
technologijoms įsigyti

Valdymo
plėtrai

Mokymams

Pasienio, Midlendo ir Vakarų
regionai (BMW) (išskyrus Laois,
Louth, Westmeath ir Offaly
regionus)

50 proc.

70 proc.

40 proc.

Laois,
Offaly

45
proc.
dotacija
kapitalui
50
proc.
technologijoms įsigyti

70 proc.

40 proc.

Pietryčių, Pietvakarių ir Vidurio
Vakarų regionai

30 proc.

70 proc.

40 proc.

Dublino ir Vidurio Rytų regionai

15 proc.

70 proc.

35 proc.

Louth,

limitas,

Westmeath

ir

15 lentelė. Paramos produktyvumo didinimo intensyvumas (įmonės su 50–249 darbuotojais)
Maksimalus
atsižvelgiant į regioną

Kapitalui
ir
technologijoms įsigyti

Valdymo
plėtrai

Mokymams

Pasienio, Midlendo ir Vakarų
regionai (išskyrus Laois, Louth,
Westmeath ir Offaly regionus)

40 proc.

70 proc.

40 proc.

Laois,
Offaly

ir

40 proc.

70 proc.

40 proc.

Pietryčių, Pietvakarių ir Vidurio
Vakarų regionai

20 proc.

70 proc.

40 proc.

Dublino ir Vidurio Rytų regionai

7,5 proc.

70 proc.

35 proc.

Louth,

limitas,

Westmeath

Taip pat verta paminėti, kad nedidelės ir vidutinės įmonės, kurios nori kreiptis į
Produktyvumo pagerinimo fondą, gali būti pripažintos atitinkančiomis reikalavimus, pasitelkiant
išankstines Produktyvumo pagerinimo fondo konsultacijas. Pagal šią programą yra teikiama
parama finansuojant išorinių konsultantų samdymą, konsultantai įvertins reikalavimus ir padės
parengti dalyvavimo programoje paraišką.
Kalbant apie reikalavimus atitinkančias sąnaudas, didžiausios per dieną leistinos išlaidos už
konsultavimo paslaugas (įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas) yra 650 eurų. Maksimalus
dotacijos limitas – iki 1 625 eurų arba 50 proc. reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurios daugiausia
gali būti 3 250 eurų. Konsultantą galima pasisamdyti daugiausia 5 dienoms.
Išankstinį finansavimą gali gauti „Enterprise Ireland“ klientai, atitinkantys tam tikrus
kriterijus, būtent:
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•

pareiškėjas turi būti maža arba vidutinė įmonė, turinti nuo 10 iki 249 darbuotojų;

•

įmonė iki paraiškos pateikimo dienos turi veikti (gauti pajamas iš veiklos) bent 5 metus.

Paramos verslui infrastruktūros vystymas
Jungtinė Karalystė
Tarptautinis skaitmeninio turinio centras (angl. ICDC) 2000 m. įkurtas Mersisaide, JK. Tai
gana skurdi urbanistinė teritorija, tinkama 1 tikslo paramai gauti. 2002 m. ICDC įsteigė
„Digitalinc“, pirmąjį skaitmeninei terpei skirtą verslo inkubatorių (žr http://www.icdc.org.uk/ ).
Inkubatorius buvo įsteigtas vietos verslininkams ir verslo įmonėms reikalaujant, norint
išvystyti savo skaitmeninio turinio idėjas ir tyrimus į komercinius gaminius ir paslaugas.
„Digitalinc“ remia ir sudaro sąlygas naujoms verslo įmonėms augti ir siūlo daug verslo paramos
paslaugų, padedančių skatinti naujų ir besikuriančių verslo įmonių augimą. Į nuomininkams
teikiamas paslaugas įeina:

•

rinkodaros ir verslo vystymo parama vietoje,

•

skirtoji IT techninė ir administravimo parama,

•

daug patirties ir žinių skaitmeninio turinio šakose turinčių praktikų techniniai patarimai,

•

vadovavimas individualių pasitarimų ir (arba) darbo seminarų metu,

•

renginių koordinavimas (pvz., atvirų durų dienų ir susitikimų su pirkėjais metu).

Inkubatorius glaudžiai susijęs su Liverpulio Johno Moores universitetu. Gerosios praktikos
duomenimis inkubatoriai turėtų būti steigiami glaudžiai bendradarbiaujant su aukštojo
mokslo institucijomis, kad būtų užtikrintas technologijų perdavimo iš universitetų ir tyrimo
institucijų privačiam sektoriui mechanizmas.
Nuo įsteigimo 2002 m. balandį „DigitalINC“ išugdė apie 40 pradedančių įmonių. Daugiau
kaip 85 proc. inkubatoriaus klientų verslas Mersesaido srityje auga toliau. Parama nesibaigia
inkubavimu – ji tęsiasi per bendradarbiavimo paslaugas verslo įmonėms, išaugusioms iš
inkubavimo aplinkos. Remiamos verslo įmonių rūšys – grafikos dizaino, nuotolinio mokymosi,
animacijos ir kompiuterinių žaidimų sektorių firmos.
Iš ERPF „DigitalINC“ gavo apie 6,7 milijonų svarų sterlingų (9,4 mil. eurų) investicijų, o
visa projekto vertė buvo 24 milijonai svarų sterlingų (33,6 mln. eurų). ERPF parama prilygsta 28
proc. viso inkubatoriaus finansavimo.
Toliau lentelėje pateikiami apibendrinti rodikliai, naudoti struktūrinių fondų investicijų į
inkubatorius ir mokslo parkus rezultatams vertinti:
16 lentelė. Investicijų į inkubatorius ir mokslo parkus vertinimo kriterijai
Rodiklio rūšis

Rodiklis

Rezultatas

Paremtų TP projektų skaičius

Rezultatas

Sukurta verslo ploto

Rezultatas

Užimtumas (tikslas – 80–90 proc.)

Rezultatas

Patentų / INT registracijų skaičius

Rezultatas

Iš viso sukurta darbo vietų

Poveikis

Sukurta grynųjų darbo vietų
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Jungtinėje Karalystėje valstybinis sektorius dažnai vaidina lemiamą vaidmenį inkubatorių
bei mokslo ir technologijų parkų pirmame vystymosi etape, nes nacionalines lėšas valstybės
naudoja kartu su struktūriniais fondais (remiamose srityse).
Pavyzdžiui, ankstyvojo vystymosi etapo metu viešojo sektoriaus, ypač savivaldybės, buvo
stipriai remiamas Astono mokslo parkas, kurį 1983 m. įsteigė Birmingemo miesto taryba,
„Lloyds“ bankas ir Astono universitetas. Jo praeityje liko daug vystymosi etapų, jis gavo
finansavimą iš miesto tarybos ir ERPF struktūrinių fondų.
Pastaruoju metu Astono mokslo parkas įsteigė verslo inkubatorių, skirtą priimti IT ir
komunikacijų bendroves, vadinamą „iBIC“. Jį iš dalies finansavo ERPF ir iš dalies – regioninės
plėtros agentūra „Advantage West Midlands“ (AWM).
„iBIC“ suteikia apie 2 000 kv. m. inkubatoriaus ploto įskaitant priimamąjį, penkias
susirinkimų sales ir maitinimo patalpas, o nuomininkai gali naudotis telefono tinklu ir plačiajuosčiu
internetu. Projektu stengiamasi spręsti besitęsiantį aukštos kokybės inkubatorių ploto bei susijusių
paslaugų mokslo parke poreikį.
Astono mokslo parkas laikomas geriausiu pavyzdžiu Europoje. Nuomininkų bendrovėms jis
teikia įvairių paslaugų: projektų vystymas, strateginis verslo planavimas, technologijų partnerystės,
inkubavimas, parama klientams, žmogiškųjų išteklių vystymas, verslo paramos ir vystymo tinklai,
verslo teisė, verslo finansai.

Jungtinė Karalystė (Velsas)
Techniumai yra meistriškumo centrai, aprūpinantys specializuotomis, konkrečiam sektoriui
skirtomis inkubatorių patalpomis aukštųjų technologijų, kūrybos ir žinių verslo įmones, susiejantys
viešojo ir privataus sektoriaus inovacijas su pažangiausiomis akademinėmis ekspertų žiniomis.
Velso plėtros agentūra apibrėžia „techniumą“ kaip „aukščiausio techninio lygio patalpų
tinklą, aprūpintą naujausiomis informacinėmis technologijomis bei verslo ir techninės paramos
darbuotojais“. Techniumai kiekviename objekte siejasi kartu su neseniai įsteigtomis verslą
pradedančiomis įmonėmis, verslininkais iš universitetų, tyrėjais ir vystytojais bei pramoninės rinkos
lyderiais ir siūlo nuomininkams biuro patalpas, verslo paramą, sparčiųjų telekomunikacijų ryšius
bei galimybę naudotis rizikos finansavimu.
Iki šiol Velse įsteigta 10 techniumų, ir planuojami dar trys skatinti klasterių vystymą
nustatytuose „pagrindiniuose sektoriuose“, tokiuose kaip optoelektronika, skaitmeninė terpė, IT,
tausios technologijos, automobilių technologijos ir biomokslas. Kiekvienas techniumas skirtas
konkrečiam technologijų pramonės sektoriui, pavyzdžiui, terpės techniumas skirtas skaitmeninės
terpės bendrovėms, o biotechniumas specializuojasi biotechnologijų sektoriuje.
Kiekviename techniume siūlomos specializuotos laboratorijų patalpos bei bendro naudojimo
veiklos tinkle zonos. Techniumuose siūloma inkubatorių erdvė bei plotas labiau įsitvirtinusioms
bendrovėms, tyrinėtojams ir vystytojams. Yra besispecializuojančių rinkodaros ir verslo paramos
srityse patarėjų grupė, remianti žinių verslo įmonių augimą ir vystymąsi techniumų centruose.
2001 m. Svansi atsidarė pagrindinis Tehniumų centras. Velso techniumų centruose šiuo
metu dirba daugiau kaip 50 bendrovių, o baigus šį tinklą kurti, jo privalumais pasinaudos daugiau
kaip 200 įmonių. Techniumų finansavimą remia daug viešojo sektoriaus suinteresuotų asmenų,
įskaitant Velso asamblėją ir Velso plėtros agentūrą (VPA), o kai kuriuos pastatus remia 1 tikslo
struktūriniai fondai. Ketinama sukurti techniumų tinklą. Kiekviename Velso rajone bus po vieną
pagrindinį techniumą, susijusį su kitais inkubatoriais, skirtais konkretiems sektoriams, sukurtiems
pagrindinėse augančiose pramonės šakose.
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Pavyzdžiui, pagrindinis Svansi techniumas buvo finansuojamas per Vakarų Velso ir slėnių 1
tikslo programą. Jam finansavimas buvo skirtas remiantis 2.3 priemone: „Parama inovacijų, tyrimų
ir plėtros vystymui“, siekiančia kurti inovacijas, TP remiančia ir Velso konkurencingumą pasaulio
rinkoje didinančia aplinką.
Vidutinė ERPF subsidijų dalis pagal šią priemonę remiamai veiklai buvo 56,4 proc..

Jungtinė Karalystė (Anglija)
Pagrindinė technologijų erdvė (angl. CTF) yra 25 milijonus svarų sterlingų kainavęs
aukščiausio techninio lygio biotechnologijų ir aukštųjų technologijų erdvė, kuri tuoj atsidarys. Jai
finansavimą skyrė Šiaurės vakarų plėtros agentūra (ŠVPA – 11 milijonų svarų sterlingų) ir Europos
Regioninės plėtros fondas (ERPF – 7 milijonus svarų sterlingų) sukurti ir pastatyti „tolesnio
augimo“ ir papildomą inkubatoriaus plotą biotechnologijų ir aukštųjų technologijų verslą
pradedančiosioms įmonėms bei MVĮ. ERPF finansuota dalis sudarė 28 proc. bendrųjų kapitalo
išlaidų.
CTF skirtas remti sėkmingą Mančesterio inkubatoriaus statybą. Mančesterio universitetas
statys keturių aukštų pastatą, kurio tikslas – papildyti veikiantį inkubatorių parūpinant papildomus
„iki rakto“ laboratorijų modelius, lanksčių laboratorijų zonas „tolesniam augimui“, susitikimų
patalpas ir konferencijų sales. Pastate yra du verslo inkubatoriaus aukštai bei du aukštai, skirti
universiteto veiklai, kurių bendrojo vidaus ploto vidurkis yra 28 000 pėdų² (2 600 m²) viename
aukšte, o bendras plotas – 173 000 pėdų² (16 060 m²). Jo paskirtis – pirmiausia didinti greitai
augančių biotechnologijų ir aukštųjų technologijų bendrovių regione skaičių.

Paslaugos verslui
Jungtinė Karalystė (Velsas)
Geros verslo paramos programos, skirtos remti spartesnį augančių MVĮ vystymąsi,
pavyzdys yra 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu Velse vykdoma Spartaus augimo
programa, iš dalies finansuojama ES lėšomis. Pagrindiniai privalumai verslininkams:

•

iki 3 metų greitaeigės patyrusių verslo „žmonių“, kurie „ten buvo ir tuo užsiėmė“,
paramos;

•

verslo paramos paslaugos, vertos daugiau kaip 40 000 svarų sterlingų;

•

galimybė naudotis profesionalių specialistų paslaugomis;

•

vadybos įgūdžių vystymas;

•

galimybė naudotis finansų specialistų paslaugomis (įskaitant galimybę naudotis rizikos
kapitalu).

Spartaus augimo programa siūlo dalyviams pritaikytas paramos paslaugas, skirtas nedidelių
verslo įmonių su augimo potencialu poreikiams patenkinti. Į paslaugas įeina suderintos
vadovavimo, specializuotos paramos paslaugos, teisinės paslaugos, INT vadyba ir vadybos įgūdžių
ugdymas.
Spartaus augimo programą prižiūri Velso asamblėjos vyriausybės, Įmonių, inovacijų ir
tinklų departamentas. Programą vykdo organizacija-tarpininkė, vadinama Verslininkų akcija (angl.
Entrepreneur Action), ją iš dalies finansuoja ERPF.
Pagal atrankos kriterijus programa gali naudotis asmenys ir jų grupės, planuojantys pradėti
savo verslą ar pradėję jį per pastaruosius dvylika mėnesių. Pagrindinis kriterijus – verslas turi turėti
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potencialą pasiekti daugiau kaip 1 milijoną svarų sterlingų apyvartą per trejus metus. Jei komisija
atrenka verslo įmonę, ji tampa tinkama gauti paramą iki trejų metų laikotarpiui, kad pradėtų ir
(arba) išvystytų savo verslą. Verslo įmonės turi mokėti nedidelę įmoką, kuria (iš dalies) dengiamos
paramos išlaidos. Toliau pateikiamos apibendrintos paramos rūšys:
1. Vadovavimas – praktinė labai patyrusių verslo žmonių parama ir vadovavimas.
Verslininkų akcijos vadovai patys yra sėkmingai pradėję ir išvystę naujas sparčiai augančias
rizikingas įmones. Atrinktoms verslo įmonėms siūloma vidutiniškai 180 valandų vadovavimo.
2. Specializuota parama – programa siūlo naudotis specializuota Verslininkų akcijos
kompanionų parama – tai kai kurie pirmaujančių Velso paslaugų sektoriaus įmonių atstovai – audito
ir apskaitos, bankų specialistai, teisininkai – kartu su vadybos, marketingo, pardavimų ir ŽIP
įmonėmis. Siūloma vidutiniškai 140 valandų specializuotos pagalbos.
3. Įgūdžių ugdymas – intensyvi verslo vadybos programa padeda užpildyti verslininkų žinių
spragas, kad jie galėtų efektyviai vadovauti savo verslui.

Jungtinė Karalystė (Anglija)
Kitas pavyzdys yra iš Pietų Jorkšyro Anglijoje – 2000–2006 m. Tai buvo 1 tikslo regionas,
kuriame pagal 1 prioriteto 3 priemonę – Sparčiai augančių sektorių pradedančių verslą įmonių
vystymas – buvo teikiama parama didinti naujų verslo įmonių, įsteigtų naujuose sparčiai
augančiuose ir aukštųjų technologijų sektoriuose, skaičių bei pagerinti jų išgyvenamumo ir plėtros
rodiklius. Programos tikslai:

•

prisidėti prie didesnio bendro Pietų Jorkšyro verslo įmonių kūrimo;

•

didinti dalį naujų firmų, pasižyminčių ir galinčių realizuoti didelį grynąjį papildomą
augimo potencialą;

•

palengvinti verslo įmonės steigimo procesą tiksliniuose sektoriuose;

•

sukurti paramos aplinką, per įvairias integruotos paramos priemones padedančią
išgyventi ir geriau augti didesniam naujų įmonių ir mažesnių sparčiai augančių įmonių
skaičiui tiksliniuose sektoriuose. Ji skirta sparčiai augančių sektorių verslą pradedančių
įmonių skaičiui didinti.

75 proc. visų šios priemonės išteklių buvo išleisti remti įmonėms tiesioginėmis subsidijomis.
Šios priemonės paramą tinkamos gauti veiklos:

•

investicijų subsidijos verslą pradedančioms įmonėms;

•

specializuota parama padedant įžengti į rinkas (ypač eksporto) ir jas išlaikyti;

•

specializuota techninė ir kita parama didinti atskilusių verslo įmonių skaičiui (įskaitant
baigusių studentų verslą pradedančias įmones) iš aukštojo mokslo sektoriaus;

•

tinklinio verslo ir klasteringo populiarinimas;

•

profesionalių finansinių ir teisinių paslaugų teikimas;

•

teigiama veikla verslą pradedančioms įmonėms tiksliniuose sektoriuose, įskaitant
moteris, etnines mažumas, „trečiojo amžiaus“ žmones, jaunimą ir gyvenančiuosius
skurdžiose srityse;

•

vadovavimo programos.
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Paraiškos paramai gauti buvo vertinamos pagal daug kriterijų. Į juos įėjo paraiškoje
nurodytas indėlis į :

•

tikslinių sektorių firmų skaičiaus ir kokybės didinimą;

•

sparčiai augančių firmų Pietų Jorkšyre skaičiaus didinimą;

•

MVĮ kūrimo skatinimą;

•

atskilusių verslo įmonių skaičiaus ir kokybės didinimą;

•

požiūrių į verslininkystę keitimą.

Visos šios priemonės bei ERPF komponento išlaidos nurodytos šioje lentelėje:
17 lentelė. Priemonės „ Sparčiai augančių sektorių pradedančių verslą įmonių vystymas“ finansavimas
Laikotarpis
2000–2006 m.

Iš viso išlaidų
69,34 m

ERPF

JK valstybės

34,67 m

34,67 m

Privačių
0

Intervencijos dalis
50 proc.

Šios priemonės veiklos rezultatų vertinimo rodikliai apibendrinti ir pateikti lentelėje:
18 lentelė. Priemonės „Sparčiai augančių sektorių pradedančių verslą įmonių vystymas“ vertinimo kriterijai:
Rodiklio rūšis

Rodiklis

Rezultatas

Paremtų įmonių skaičius.

Rezultatas

Verslą pradedančių įmonių, gavusių finansinę paramą investicijoms į fizinį kapitalą.

Rezultatas

Kiek kartų finansinė parama teikta verslą pradedančioms įmonėms ar tinkluose
dirbančioms įmonėms už ne mažesnę kaip 1 000 svarų sterlingų sumą, skirtą
investicijoms į fizinį kapitalą (pvz., įrangai ir įrengimams).

Rezultatas

Potencialios/faktiškai verslą pradėjusios įmonės, kurioms teikta parama patarimais.

Rezultatas

Kiek kartų 1 000 svarų sterlingų verta arba 5 paramos dienoms prilygstanti
konsultacinė parama /patarimai suteikti potencialioms/faktiškai verslą pradėjusioms
arba tinkluose dirbančioms įmonėms.

Rezultatas

Projektai tinklams kurti ir (arba) klasteriams remti.

Rezultatas

Naujai sukurtų tinklų, į kuriuos įeina sparčiai augančios verslo įmonės, universitetai ir
t. t., skaičius ir kitų projektų, skirtų remti sparčiai augančių klasterių vystymąsi,
skaičius.

Padarinys

Patentų/ INT registracijų skaičius.

Padarinys

Verslo veikla dėl priemonės intervencijos:
- iš viso sukurta bendrovių,
- verslo pardavimo augimas,
- iš viso sukurta darbo vietų.

Poveikis

Išgyvenimas (verslą pradedančių įmonių, kurioms parama suteikta pagal šią priemonę,
ir veikiančių praėjus 18 mėnesių po steigimo dienos procentas).

Poveikis

Sukurta darbo vietų (neto).
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Klasterizacijos skatinimas
Jungtinė Karalystė (Anglija)
Pietų Jorkšyro 1 tikslo programa buvo skirta plėtoti klasterius pagal keletą jos veiklos
programoje nustatytų prioritetų, pavyzdžiui, 1 prioritetas – „Skatinti naujų ir su aukštųjų
technologijų plėtra susijusių sektorių kūrimąsi“. Šis prioritetas apėmė paramą, skirtą skatinti
klasterių plėtrą sektoriuose, turinčiuose didelę pridėtinę vertę, įskaitant pažangiosios gamybos ir
metalų, kūrybos ir skaitmeninės pramonės, biologijos mokslų ir aplinkosaugos bei energetikos
technologijų sektorius.
Parama buvo daugiausia skiriama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau šiek tiek paramos
taip pat buvo skirta didelėms įmonėms (jei šios įmonės dalį savo infrastruktūros, pagrįstos
moksliniais tyrimais ir žiniomis, perkels į Pietų Jorkšyro regioną). Bendrasis finansavimas pagal 1
prioritetą buvo 100,33 mln. eurų, ir į šią sumą įėjo 37,63 mln. eurų ERPF subsidija. Subsidija buvo
35 proc. Pagal šį prioritetą taip pat buvo teikiama parama ryšiams tarp mažų ir vidutinių įmonių bei
turimai mokslinių tyrimų bazei (įskaitant universitetus) stiprinti.
Remiantis priemone „Į verslą sukoncentruotų mokslinių
panaudojimas“ ir ERPF investicijomis, buvo siekiama šių tikslų:

tyrimų

pajėgumų

•

Iš esmės padidinti verslo įmonių investicijas į mokslo tyrimus bei plėtrą ir naująsias
technologijas.

•

Plėtoti ir komerciškai panaudoti Pietų Jorkšyro pajėgumus, susijusius su moksliniais
tyrimais, technologijų plėtra ir naujovėmis.

•

Paskatinti ir paraginti komerciškai panaudoti mokslinių tyrimų ir naujovių pajėgumus.
Šie pajėgumai yra sutelkti dviejuose srities universitetuose (Sheffieldo ir Sheffield
Hallamo), regiono universitetuose ir jų partneriuose visame pasaulyje, taip pat
subregioniniuose inovacijų centruose, mokslo ir technologijų parkuose ir keliose
privataus sektoriaus laboratorijose bei bandymų centruose.

Reikalavimus atitinkančia buvo pripažinta tokia veikla:

•

Konsultavimo paslaugos įmonėms, kuriančioms naujus produktus ir procesus;

•

Investicijos į su verslu susijusius mokslinius tyrimus ir plėtrą;

•

Technologijų mainai tarp aukštojo mokslo įstaigų, kitų tyrimo centrų bei verslo įmonių
(įskaitant tarptautinį bendradarbiavimą);

•

Jungtinės viešojo ir privataus sektoriaus investicijos į tyrimų, plėtros bei inovacijų
centrus;

•

Naujosioms technologijoms pritaikytos įrangos ir specialių įrenginių tiekimas;

•

Inkubatorių, skatinančių ir remiančių padalinių atskilimą nuo pagrindinių įmonių,
kūrimas;

•

Parama akademinį arba mokslinį tiriamąjį darbą dirbantiems darbuotojams bei
diplomuotiems specialistams verslo pradžios etape;

•

Akademiniai-pramoniniai projektai, kuriais siekiama suteikti pelningumo mokslui ir
technologijoms;
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•

Finansinė parama, skiriama produktų, kuriais bus prekiaujama rinkoje, prototipams
kurti, plėtros ir pramoninės nuosavybės teisių įsigijimo sąnaudų kompensavimas.

Paraiškos buvo vertinamos vadovaujantis šiais atrankos kriterijais:

•

Kiek veikla yra susijusi su 1 prioritete nurodytais sektoriais;

•

Veikloje turi akivaizdžiai dalyvauti privatus verslo sektorius;

•

(Taikoma kapitalo projektams) Turi būti akivaizdi paklausa iš galutinio vartotojo pusės,
veikla turi būti įgyvendinama ir atnešti grynųjų pajamų;

•

Turi būti taikomos šiuolaikiškos technologijos, skirtos komerciniams produktams bei
procesams pagerinti ir konkurentiškumui bei augimui sustiprinti, taip pat apyvartai bei
gyventojų užimtumui didinti.

•

Naujos verslo veiklos, susikūrusios komerciškai pritaikius naująsias technologijas,
mastas turi būti pakankamas, kad gerokai padidintų apyvartą ir sukurtų daug naujų darbo
vietų.

•

Veikla turi padėti stiprinti technologinę bazę ir ekonominę veiklą regione.

•

Veikla turi paskatinti plačiau komerciškai naudoti mokslinių tyrimų ir plėtros projektus
Pietų Jorkšyro regione.

Galutiniai naudos gavėjai pagal šią priemonę yra „Yorkshire Forward“, Regioninės plėtros
agentūra, aukštojo mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų įstaigos bei inovacijų centrai. Taip pat
galutiniai naudos gavėjai gali būti privataus sektoriaus mažos ir vidutinės įmonės, dirbančios
minėtose veiklos srityse.
Priemonė „Įmonių kūrimas augančiame sektoriuje“ taip pat yra svarbi klasterių plėtros
atžvilgiu. Ji teikia tiesioginę paramą klasterių plėtrai. Prie reikalavimus atitinkančios veiklos yra
priskiriamas „verslo tinklų kūrimo ir telkimosi skatinimas“. Vienas iš šios priemonės rodiklių buvo
sukurtų naujų tinklų sparčiai augančiose verslo srityse, universitetuose ir t.t. bei kitų projektų, skirtų
paremti augančių klasterių plėtrą, skaičius.

Klasterių plėtros programa yra parengta remiantis 1 tikslu ir yra skirta visam Pietų
Jorkšyrui. Ši programa yra vienas iš didžiausių atskirų projektų, skirtų verslo konkurencingumui
sustiprinti 1 tikslo regione. Klasterių plėtros programos tikslas yra išplėtoti visapusišką ir integruotą
klasterius remiančios veiklos, kuri atitinka reikalavimus ERPF paramai gauti, visumą, taip pat
suteikti naudos mažoms, vidutinėms ir didelėms Pietų Jorkšyro įmonėms.
Atliekant 1 tikslo programos įvertinimą (jai įpusėjus), buvo nagrinėjama padaryta pažanga,
siekiant tikslų, susijusių su klasterių plėtros skatinimu Pietų Jorkšyre 2000–2006 metų laikotarpiu.
Buvo nustatyta, kad dėl didelio ERPF intervencijos procento programą buvo galima įgyvendinti
tikslingai.
Kadangi 1 tikslo programa apėmė nuoseklų geografinį regioną, be to, ERPF skyrė didelę
dotaciją, plėtojant tikslinius klasterius buvo galima sėkmingai taikyti strateginį požiūrį. Pavyzdžiui,
bruto pridedamoji vertė (tenkanti vienai darbo vietai), gauta iš 1 tikslo tiksliniuose klasteriuose
(sektoriuose) sukurtų darbo vietų, vidutiniškai buvo 7 000 svarų sterlingų didesnė, negu gauta iš
darbo vietų kitose reikalavimus atitinkančiose verslo srityse, ir tai įrodė, kad sektoriai atrinkti
teisingai.
Kadangi buvo vadovaujamasi strateginiu požiūriu, bendradarbiavimas vyko sėkmingai ir
pavyko išvengti dubliavimosi, ir taip galėjo atsitikti, jeigu parama būtų teikiama daugeliui mažesnių
projektų.
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Turi būti aiškiai parodytas į vidų nukreiptas investicijų pobūdis ir pabrėžiama, kad taip
skatinama klasterių plėtra, o verslo įmonės ir tyrimų bei plėtros organizacijos turi aktyviai dalyvauti
šiame procese.
Kai kuriais atvejais tinklų kūrimo skatinimas gali būti išlaidų atžvilgiu efektyvesnis ir
tinkamesnis sprendimas negu naujos fizinės infrastruktūros kūrimas (tam skiriant gamybines
investicijas), tačiau tais atvejais, kai klasterių plėtros organizacijų patalpose dirba tam tikri
specialistai, jos turėtų glaudžiau bendradarbiauti su patalpų nuomininkais.

Rizikos kapitalo priemonės
Jungtinė Karalystė
Kaip teigia Europos rizikos kapitalo asociacija (angl. EVCA), Jungtinėje Karalystėje naujai
surinktos lėšos rizikos kapitalui finansuoti neseniai viršijo 10 milijardų eurų. Dėl šios priežasties
Jungtinė Karalystė tapo didžiausia rizikos kapitalo rinka Europoje. Šioje srityje ypač didelis
vaidmuo tenka privačiam sektoriui ir, kaip teigia Europos Komisija, nėra veiksnių, rodančių rinkos
neveiksmingumą. Vidutinės investicijų apimtys yra didelės, visgi pastebimos pirminio kapitalo ir
naujai įkurtų įmonių finansavimo spragos ir trūksta finansavimo socialiai remtinoms grupėms, ypač
remtinoms geografinėms vietovėms.
Škotijoje dauguma rizikos kapitalo ir paskolų fondų įvertino tuos rinkos sektorius, kuriuose
ketino finansuoti naujai steigiamas įmones. Pavyzdžiui, 2001 metais „Prince’s Scottish Youth
Business Trust“ (angl. PSYBT) atliko rinkos tyrimą10, kurio rezultatai parodė, kad dauguma įmonių
nesugebėjo gauti finansavimo, nes neturėjo patirties, tinkamo garanto ar jų verslo projektai buvo per
daug rizikingi.
Minėtasis tyrimas atskleidė ir problemas, susijusias su verslo įmonių pasirengimu priimti
investicijas. Šiam klausimui skirtos kitos šios ataskaitos dalys. Škotijos bendrų investicijų fondo
(angl. SCI) verslo plane buvo pateikta informacija apie rinkos neveiksmingumo priežastis, kurioms
šis fondas ketina skirti dėmesio: „Dabartinė Škotijos akcinio kapitalo finansavimo rinka daugeliu
atvejų yra neveiksminga ir šią problemą reikia spręsti. Škotijoje iš 5 000 per metus gaunamų
pasiūlymų investuoti sudaroma tik apie 150–200 investavimo sandorių“.11
Remiantis pirmiau pateiktais vertinimais, galima daryti išvadą, kad Škotijos rinka tuo metu
buvo neveiksminga ir kad reikėjo viešojo sektoriaus intervencijų, siekiant užtikrinti reikiamą
paskolų ar rizikos kapitalo pasiūlą Škotijos įmonėms. Buvo akivaizdu, kad rinka nepajėgi aprūpinti
nedidelėmis paskolomis ir rizikos kapitalo investicijomis bei rizikos kapitalu.

Jungtinė Karalystė (Škotija)
Viešai finansuojamų rizikos kapitalo (VC) fondų Škotijoje istorija prasidėjo 1995–1996 m.,
kai studijoje buvo nustatytas nuolatinis aprūpinimo paskolų iki 250 000 svarų sterlingų finansavimu
rinkos nepakankamumas. Dėl šios priežasties buvo įsteigti trys fondai rinkos nepakankamumui
spręsti.
Škotijos vakaruose, Strathclyde, įsteigtas investicijų fondas (SIF), o rytuose – dar du fondai:
Rytų Škotijos investicijos (angl. ESI) ir Edinburgo technologijų fondas (ETF). ESI ir ETF pradėjo
investuoti 1999 m. 2002 m. buvo atlikti vertinimai. Nustatyta, jog „dėl jų buvo sudarytos sąlygos

10

Verslo plėtros finansavimas, PSYBT remiamo verslo poreikių tyrimai ir analizė.

11

Škotijos bendrų investicijų fondo verslo planas, 2003 m.
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geresniems verslo pasiūlymams ir užtikrinta didesnė apyvarta nei kitu atveju būtų galima buvę
pasiekti“. 12
2000–2006 m. programavimo laikotarpiu buvo įsteigta daug naujų paskolų ir akcinio
kapitalo fondų. Akcinio kapitalo fondai apima tiesiogiai valdomus fondus (fondą kontroliuoja
profesionalus investicijų vadybininkas) ir bendrojo investavimo fondus, kai fondas atskiria
privataus sektoriaus partnerius, kurie teikia sandorius.
Toliau lentelėje apibendrinti kiekvieno fondo tikslai, investicijų rūšys (akcinis kapitalas ar
paskolos) ir maksimali lėšų investavimo dalis bei geografinė aprėptis (pažymėta).
19 lentelė. Fondų apžvalga
Fondas

Tikslas

SCF
„Sigmos“
inovacijų fondas

„Sigmos“ tausios
energijos fondas
„Genomia“
fondas

WSLF
WSRF

SoSLS

„Rytų
mikrokreditai“
PSYBT

Didžiausios
fondo
investicijos
Akcinio kapitalo fondai (bendrasis investavimas)
Sparčiai augančios bendrovės
500 000 £
Akcinio kapitalo fondai (valdomi)
Novatoriškos įmonės ir įmonės
500 000 £
ankstyvame (ne steigimo ar iki steigimo)
etape, pasižyminčios dideliu augimo
potencialu bei darbo vietų kūrimo
gebėjimais
500 000 £
Tausios ar atsinaujinančios energijos
technologijų srities Rytų Škotijos įmonės
ankstyvuose ir vystymosi etapuose.
Ankstyvojo etapo rizikos kapitalo fondai (valdomi)
Komercinti universitetų tyrimus, remti 250 000 £
atskilusias įmones ir IN kūrimą Viešojo
sektoriaus tyrimų institucijose (angl.
PSRE) gyvūnų sveikatos, antropologijos
ir biologijos mokslų srityse.
Bendrųjų paskolų fondai
Visi tinkami sektoriai
50 000 £
Visi tinkami sektoriai, sutelkiant dėmesį į 1 000–30 000£
verslą pradedančias įmones
(pirmoji
paskola)
Sparčiai augančios įmonės
50 000 £

Geografinė aprėptis
Rytai Vakarai Pietūs

Paskolos mikrokreditams
Visi tinkami sektoriai (dabar per ESF)
5 000 £
Paskolos jaunesniems pareiškėjams
Visi tinkami sektoriai, pareiškėjų amžius
25 000 £
mažesnis kaip 31 m.

Škotijos bendrojo investavimo fondas (SCF) – fondas, teikiantis akcinį kapitalą didelį
augimo potencialą turinčioms įmonėms, dažnai naudojančioms autorines technologijas. SCF yra
komercinė investicijų priemonė, ir iš jos tikimasi finansinės grąžos (dividendų, ankstyvojo
realizavimo, disponavimo ir paskolų grąžinimo).

12

ESEP rizikos kapitalo fondų efektyvumo vertinimas, Firn Crighton Roberts. 2001 m.
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Fondo lėšos naudojamos bendrai investuoti ir jos veiklą vykdo daugiau kaip 24 investavimo
partneriai, teikiantys SCF sandorius. Tai gali būti instituciniai investuotojai, profesionalūs fondų
valdytojai, nedidelių reguliuojamų ir nereguliuojamų fondų valdytojai ir investuotojai, verslo angelų
sindikatai ir investuojantys fiziniai asmenys. Partneriai paskirti po skelbimo dėl sutikimo su viešųjų
pirkimų taisyklėmis – tai partneriai iš Škotijos, likusių JK sričių ir užsienio. SCF su partneriais
sudaro pari passu sandorius. SCF yra pasyvusis investuotojas į sandorius, nors labai tikėtina, jog su
tokiomis įmonėmis SE palaikys glaudžius ryšius dėl kitų priežasčių.
Reikalų auditą atlieka bei sprendimą investuoti priima partneriai, o SCF kartu su partneriais
finansuoja sandorius po to, kai patikrinami pagrindiniai rodikliai dėl įmonės ir sandorio tinkamumo.
Todėl sąsaja su SCF nėra tampri. Fondas nesispecializuoja jokiame konkrečiame sektoriuje, nors
kai kurie partneriai susitelkia dėmesį į tam tikras teritorijass („WL Ventures“ ir „UK Steel
Ventures“) ar sektorius („Sigma Technology Group“, „Pentech“, „BioCatalyst Scotland“).
Didžiausia sandorio suma – 2 mln. svarų sterlingų, didžiausia SCF dalis – 500 000 svarų sterlingų.
Dažniausiai investuojama 3 000–500 000 svarų sterlingų.

„Sigmos“ inovacijų fondas – investuoja į Škotijos bendroves, naudoja Škotijos banko,
ERPF, „Scottish Enterprise Fife“ ir „Sigmos“ teikiamas lėšas. Fondas įsteigtas 2003 m. lapkritį. Į
vieną objektą jis investuoja nuo 20 000 iki 300 000 (daugiausia 500 000) svarų sterlingų.
Investuojama į sparčiai augančias, novatoriškas (MVĮ), kurių pagrindinė darbo vieta yra Rytų
Škotijoje. Fondas gali teikti paskolas ir akcinio kapitalo investicijas.
Fondą valdo profesionali fondų valdymo įmonė „Sigma“, įsteigta 1996 m. Tai privati
akcinio kapitalo ir patarimų grupė, kuri specializuojasi technologijų sektoriaus rizikos kapitalo
finansavimo srityje. „Sigma“ kotiruojama AIM ir šiuo metu valdo tris fondus: „Sigmos“
technologijų rizikos kapitalo fondą, „Sigmos“ inovacijų fondą (Rytų Škotijoje) ir „Sigmos“ tausios
energijos fondą. „Sigma“ šiuo metu steigia fondą investicijoms į nuo Roberto Gordono universiteto
atskilusias įmones.

„Sigmos“ tausios energijos fondas – investuoja „Scottish & Southern plc“ (dabar JK
didžiausia atsinaujinančių energijos šaltinių energetikos įmonė), ERPF, „Scottish Enterprise Fife“ ir
„Sigmos“ teikiamas lėšas į Škotijos įmones: viena investicija – 50 000 ir 500 000 svarų sterlingų,
gali teikti įvairias paskolas ir akcinio kapitalo investicijas. Fondas investuoja į Rytų Škotijos
įmones, veikiančias naujausių atsinaujinančių ir tausių energijos technologijų srityje. Jį, kaip
„Sigmos“ inovacijų fondą, valdo ta pati bendrovė.
„Genomia“ fondas – įsteigtas, 764 000 svarų sterlingų skyrus Mokslo ir technologijų
biurui ir Viešojo sektoriaus tyrimų eksploatavimo fondui. Fondas skirtas remti tokių institutų kaip
Gyvūnų sveikatos, Moreduno tyrimų instituto, Roslino instituto, Rowetto tyrimų instituto ir
Škotijos žemės ūkio kolegijos biologijos ir antropologijos mokslo tyrimų komercinio vystymo
ankstyvuosius etapus. „Genomia“ siūlo technologijų ir verslo plėtrai skirtą investicijų variantų
programą, pritaikytą įvairiems plėtros proceso etapams nuo tyrimų iki komercinio realizavimo.
„Genomia“ fondas yra steigimo ir iki steigimo etapams skirtas fondas, siekiantis skirti kuklias
valstybinių dotacijų lėšas naujai atsirandančioms technologijoms remti ir padėti jas pateikti rinkai.
Vakarų Škotijos paskolų fondas (angl. WSLF) – įsteigtas 1996 metais teikti trūkstamą
finansavimą naujoms ir veikiančioms MVĮ, parengusioms tinkamus komercinius pasiūlymus, tačiau
nesugebėjusioms susirasti finansavimo, pakankamo jų pasiūlymams remti. Tai Vakarų Škotijos
fondas, atliekantis „paskutinės galimybės“ skolintojo funkciją. Šį paskolų fondą (WSLF)
administruoja „West of Scotland Loan Fund Ltd.“ – dvylikos unitarinių institucijų įsteigta
bendrovė, esanti „Strathclyde“ regiono tarybos įpėdinė. Fondas apima dvi skirtingas sritis. Jis teikia
iki 30 000 svarų sterlingų paskolas verslą pradedančioms iki dvejų metų veikiančioms bendrovėms.
Daugiau kaip dvejus metus veikiančioms bendrovėms fondas teikia 30 000–50 000 svarų sterlingų
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paskolas. Dabar tinkamas ir nekilnojamojo turto pirkimo finansavimas iki 50 000 svarų sterlingų.
Programa gali būti finansuojamos iki 50 proc. visų projekto išlaidų, tačiau paprastai finansuojama
ne daugiau kaip 25 proc. išlaidų. Iki šiol fondas investavo į daugiau kaip 1 000 verslo įmonių.

Vakarų Škotijos regeneravimo fondas (angl. WSRF) – tai Vakarų Škotijos paskolų
fondas, atliekantis „paskutinės galimybės“ skolintojo funkciją. Fondą valdo „Developing
Strathclyde Limited“ (DSL). Jo tikslas – teikti finansavimą bendrovėms, kurios nesugebėjo jo gauti
iš kitų šaltinių. Į paskolų fondą įnašus daro vietos partneriai, Prekybos departamentas, „Fenikso“
fondas, ERPF ir „Unity Trust“ bankas. Be to, DSL iš „Strathclyde“ Europos partnerytės gavo ERPF
subsidiją fondui vystyti.
DSL yra Bendrijos plėtros finansų iniciatyva (CDFI), įgyvendinama Ayrshire,
Danbartonšire, Glazgove, Lankašyre ir Renfrušire. DSL šiuo metu valdo du paskolų fondus: Vakarų
Škotijos regeneravimo fondą (WSRF) ir Socialinio verslo fondą (SEF). Nacionalinės Škotijos
verslo agentūros (angl. Scottish Enterprise National) vardu DSL valdė ir Nacionalinį mikrokreditų
fondą. WSRF dabar dirba daugiau komerciniais pagrindais. Atitinkami Vakarų Škotijos fondai
pradeda bendradarbiauti, tačiau bendradarbiavimo lygis priklauso nuo asmeninių santykių ir
neformalaus darbo tinkle.

Pietų Škotijos verslo paskolų sistema (angl. South of Scotland Business Loans Scheme,
SoSLS) – tai pietų Škotijoje veikiantis paskolų fondas. Sistema skirta mažoms ir vidutinėms
įmonėms, veikiančioms arba norinčioms įsitvirtinti Škotų Sienose arba Demfryje ir Goluvėjuje.
Reikalavimus atitinkančios bendrovės gali prašyti paskolos nuo 5 000 iki 50 000 svarų
sterlingų, kurią reikia grąžinti per 60 mėnesių. Sistema skirta teikti atotrūkio mažinimo finansavimą
verslo augimo projektams, o pareiškėjai turi įrodyti, kad pasinaudojo įprastais finansavimo
šaltiniais. Mažesnėms nei 20 000 svarų sterlingų paskoloms garantijos dažniausiai nereikalaujama
(nors ji gali būti reikalaujama). Paskoloms, didesnėms nei 20 000 svarų sterlingų, garantijos
paprastai reikalaujama.
Pietų Škotijos verslo paskolų sistema yra patikėta riboto įnašo bendrovei SEBSED Ltd,
kurios narės yra įmonės „Scottish Enterprise Borders“ ir „Scottish Enterprise Dumfries and
Galloway“. Šioje ataskaitoje taip pat minima SoSLS arba SEBSED. Su daugeliu bendrovių
susisiekiama per „Scottish Enterprise“ konsultantus. Sistemos valdymas perkeltas į Newton
Stewarte įsikūrusią plėtros bendrovę WRDF. Fondas iš dalies finansuojamas naudojant gražinamas
paskolas iš ankstesnių Pietų Škotijos paskolų sistemų, įskaitant Demfrio ir Goluvėjaus verslo
paskolų sistemą (angl. Dumfries & Galloway Business Loan Scheme), tokio pat pobūdžio Škotijos
Sienose veikiančią sistemą „New Ways“ ir kiekvieno regiono sistemas pirmtakes, kurių paskirtis
buvo teikti ne žemės ūkio paskolas snukio ir nagų ligos krizės metu.

Princo Škotijos jaunimo verslo fondas (angl. Prince's Scottish Youth Business Trust
PSYBT) – PSYBT buvo įsteigtas 1988 metais kaip nepriklausoma Škotijos organizacija, turinti
tikslą teikti rizikos kapitalo finansavimą ir profesionalią pagalbą 18–25 metų amžiaus jaunuoliams
(kai kuriais atvejais – vyresniems). Tai riboto įnašo bendrovė, veikianti kaip partnerystė tarp viešojo
ir privačiojo sektoriaus. PSYBT veikia visoje Škotijoje per regioninių biurų tinklą, kurį paprastai
remia „Business Gateway“ arba kiti vietiniai įmonių tinklai.
2002 metais PSYBT įkūrė Augimo fondą su bandomuoju finansavimu, kuris jaunesniems
nei 31 metų pareiškėjams teikia 5 000–25 000 svarų sterlingų paskolas visuose reikalavimus
atitinkančiuose sektoriuose. Nemaža dalis sistemos yra nukreipta į šiek tiek jaunesnius pareiškėjus
(iki 29 metų amžiaus), teikiant ne didesnes kaip 10 000 svarų sterlingų paskolas. Besiplečiančios
įmonės trejus metus po įsteigimo gali gauti iki 10 000 svarų sterlingų Plėtros paskolų fondo
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finansavimą, o įmonėms, siekiančioms itin išsiplėsti, penkerius metus po įsteigimo gali būti suteikta
10 000–25 000 svarų sterlingų paspartinimo paskola (angl. Accelerator Loan).
Apibendrinsime finansinius išteklius, kuriuos gali gauti VCLF, tarp jų sumas iš ERPF bei
kitų šaltinių, įskaitant viešojo ir privačiojo sektoriaus fondus. Šioje lentelėje pateiktos bendros lėšų
sumos, kurias gali gauti VCLF.
20 lentelė. Fondų ištekliai
ERPF
finansavimas

Kitas viešasis
sektorius

Viešasis
sektorius,
viso

Privatusis
sektorius ar kt.

Ištekliai,
iš viso

SCF
„Sigma“
naujovių fondas

23 526
2 225

20 000
125

43 526
2 350

40 697
3 650

84 223
6 000

„Sigma“
tvariosios
energijos fondas

3 200

500

3 700

4 300

8 000

„Genomia“
WSLF
WSRF

327
8 500
1 000

765
4 942
Netaikytina

1 092
13 442
Netaikytina

0
4 222
1 400

796
15

796
26

1 592
40

1 358
Netaikytina

1 092
17 664
Apie 1
800 per
metus
2 950
40

SoSLS
Mikrokreditai,
Rytai
PSYBT

191

201

392

429

821

iš

Neseniai CSES atlikto ERPF palaikomojo rizikos kapitalo finansavimo sistemų įvertinimo
rezultatai parodė, kad kapitalo fondai turėjo didesnį poveikį didinant įmonių apyvartą, o paskolų
fondai turėjo didesnį tiesioginį poveikį darbo vietoms.
Šiame etape nėra galimybės apskaičiuoti išlaidų vienai darbo vietai arba įvertinti apyvartos
vienetą. Tačiau kapitalo fondų atveju (jei jie duoda pelno), tokie skaičiavimai neturi prasmės,
kadangi nėra „išlaidų“. Paskolų fondai apskaičiavo, kad regione investicijos vienai darbo vietai
buvo 6 000–7 000 svarų sterlingų.

Jungtinė Karalystė (Anglija)
Anglijoje veikia ir keletas viešojo sektoriaus palaikomų VCLF. 2000-aisiais metais buvo
įkurti devyni regioniniai rizikos kapitalo fondai (angl. RVCF), teikiantys rizikos kapitalo
finansavimą iki 500 000 svarų sterlingų mažoms ir vidutinėms įmonėms, turinčios augimo
potencialą.
Šiuos fondus prižiūri regioninės plėtros agentūros, tačiau privačiai valdo patyrę rizikos
kapitalo specialistai. Fondai veikia tose rinkos srityse, kur matomi rinkos bankroto požymiai – esant
mažiau nei 500 000 svarų sterlingų (800 000 eurų), kaip yra bendrai priimta Jungtinėje Karalystėje,
nors kai kuriose JK srityse dėl didelių administravimo išlaidų valdant tokius fondus, rinkos
bankrotas kai kuriuose sektoriuose tikriausiai bus numatytas esant mažiau nei 2 mln. eurų.
Fondus valdo patyrę rizikos kapitalo specialistai, šių fondų dėmesys yra sutelktas į
komercijos sritį. Ties žemutine rinkos riba yra pripažintas kapitalo atotrūkis. Vyriausybės įsikišimas
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turi būti minimalus, kokio reikia paskatinti privataus sektoriaus investuotojus teikti nedidelės
rizikos finansavimą mažoms bei vidutinėms įmonėms, turinčioms augimo potencialą. Ilgalaikiai šių
fondų tikslai yra tokie:

•

padidinti akcinio kapitalo rizikos finansavimą augančioms MVĮ, kad šios įmonės galėtų
realizuoti visą savo augimo potencialą;

•

užtikrinti, kad visi Anglijos regionai pasiektų perspektyvaus regioninio rizikos kapitalo
fondą, teikiantį mažesnės apimties akcinio kapitalo investicijas į MVĮ;

•

parodyti potencialiems investitoriams, kad iš fondo investicijų į MVĮ kapitalo atotrūkį
galima gauti įplaukų, taip skatinant privataus sektoriaus rizikos kapitalo pramonę;

•

padidinti kapitalo atotrūkio srityje dirbančių kokybės fondo vadovų skaičių.

Vieno iš devynių RCVF pavyzdys yra Pietvakarių bendrųjų įmonių fondas (angl. South West
Ventures Fund), teikiantis rizikos kapitalo finansavimą bendrovėms, atitinkančioms šiuos bendrus
kriterijus:

•

Mažos ir vidutinės įmonės pietvakarių Anglijos regione;

•

Talentingų ir ambicingų vadovų komanda, su atsidavimu dirbanti, kad įmonė pasiektų
gerų rezultatų;

•

Didelis augimo potencialas jų rinkoje;

•

Produktas arba paslauga, turinti tvirtą konkurencinį privalumą;

•

Detalus planas, kaip pasiekti tvirto ir ilgalaikio pelno augimo;

•

Veiksmingos finansinės sistemos ir valdymo priemonės;

•

Įsipareigojimas per 3–7 metus suteikti akcininkams galimybę pasitraukti per kapitalo
rinkos akcijų emisiją arba parduodant verslą.

Buvo nustatyti tokie standartiniai investavimo kriterijai visiems Anglijos RVCF, įskaitant
minėtą pietvakarių Anglijos fondą:

•

Fondas gali investuoti iki 250 000 svarų sterlingų į bet kurios reikalavimus atitinkančios
įmonės akcinį kapitalą arba skolą, nesvarbu, ar įmonė tik pradeda veiklą, ar tai
ankstyvasis jos veiklos etapas ar jai reikalingas plėtros kapitalas. Po 6 mėnesių galima
skirti dar 250 000 svarų sterlingų.

•

Tam tikromis aplinkybėmis kartu su kitais naujais investuotojais fondas vienai
bendrovei iš viso gali skirti 2,5 mln. svarų sterlingų.

•

Paramą galima teikti visuose bendrovės plėtros etapuose: tiek bendrovėms ankstyvajame
plėtros etape, tiek siekiančioms plėstis natūraliai arba įsigijimo būdu, taip pat vadovybės
atliekamo akcijų išpirkimo būdu (angl. Management Buyouts/Management Buy-ins).
Atsižvelgiama ir į naujai besikuriančias įmones.

•

Reikalavimus atitinka daugelis sektorių, tačiau yra tam tikrų apribojimų dėl valstybės
paramos priemonių (parama negali būti teikiama nuosavybei, finansinėms paslaugoms ir
žemės ūkiui).

•

Investicijos negali būti teikiamos, jeigu tikimasi, kad jos truks mažiau kaip šešis
mėnesius. Tikimasi, kad daugelis investicijų bus išlaikytos vidutiniškai penkerius metus,
po to fondų vadovas turi pasitraukti. Kiekvienas RVCF turi dešimties metų „gyvavimo
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laikotarpį“, kuriam pasibaigus visas savo investicijas privalo būti pavertęs grynaisiais
pinigais.
Fondų valdymui vadovai buvo pasirinkti atvirojo konkurso būdu iš privataus komercinio
sektoriaus rizikos kapitalo fondo vadovų.
Kitos fondų veiklos ypatybės:

•

Kiekvienas fondas veikia tam tikro Anglijos regiono ribose.

•

Fondo vadovai fondus tvarko ir valdo vien komerciniu pagrindu pagal 10–12 metų
ribotos partnerystės sutartį.

•

Fondams vadovauja nepriklausomos bendrovės, veiklą vykdančios vien komerciniu
pagrindu ir ne sau priklausančiose patalpose.

•

Fondų vadovai priima visus sprendimus dėl investicijų, įskaitant sprendimus dėl
investicijų struktūros.

Kalbant apie finansavimo šaltinius, į fondus investavo Jungtinės Karalystės smulkiojo verslo
tarnyba (angl. Small Business Service) – Jungtinės Karalystės vyriausybės departamentas. Be to,
finansavimą garantavo Europos investicijų fondas (EIF), Europos investicijų banko kapitalo atšaka,
ir daugeliu atvejų apie 50 procentų finansavimo bus teikiama iš šių dviejų šaltinių. Kiekvieno fondo
vadovas likusią dalį turės užtikrinti iš kitų privačiojo sektoriaus investuotojų.

Airija
Airijoje, kaip ir Škotijoje, struktūrinių fondų lėšos buvo panaudotos 2000–2006 metų rizikos
kapitalo finansavimo priemonėms. Pagal Airijos Nacionalinį plėtros planą 2000–2006 metams,
Airijos vyriausybė per „Enterprise Ireland“ skyrė 95 mln. eurų partnerystei su privačiu sektoriumi,
gerinant Airijos smulkiojo ir vidutiniojo verslo aprūpinimą rizikos kapitalu.
„Enterprise Ireland“ skyrė finansavimą 15 skirtingų rizikos kapitalo fondų. Visus tuos
fondus sieja bendri tikslai:

•

vidutiniojo ir smulkiojo verslo finansavimas pirmajame vystymosi etape;

•

paprastai mažesnės investicijos (iki 500 000 eurų pirmajame finansavimo etape);

•

kai kurie fondai veikia regioniniu mastu;

•

siekis finansuoti sektorius, kuriuos tradiciškai sunku finansuoti, kai yra rinkos
neveiksmingumo tikimybė, pvz. biotechnologijų srityje.

Toliau aptariame du fondus, kurie gavo finansavimą iš „Enterprise Ireland“ ir Struktūrinių
fondų.

Dublino pirminio kapitalo fondas (www.dbic.ie) buvo įkurtas siekiant aprūpinti Dublino
rajone steigiamas ir besivystančias įmones pirminiu kapitalu. Šis fondas visų pirma investuoja į
kuriamas, naujai įkurtas ir besivystančias įmones Dublino apylinkėse. Tai aktyvus investuotojas,
dirbantis su įvairiomis bendrovėmis.
Fondą įkūrė Dublino verslo inovacijų centras (angl. Dublin Business Inovation Centre) ir
„Enterprise Ireland“ pagal ES pramonės plėtros operatyvinės programos 1994–1999 m. pirminio
kapitalo priemonę. 2001 m. gruodžio mėnesį šis fondas buvo papildytas dar 5 mln. eurų ir nuo 1997
m. gegužės mėnesio, kai buvo įsteigtas, padidėjo iki 7,5 mln. eurų. Dabar fondas veikia pagal
Airijos nacionalinės plėtros programos Pirminio ir rizikos kapitalo fondų projektą 2001–2006 m.

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
Tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

48

EFEKTYVIAUSIOS VERSLO RĖMIMO FORMOS NAUDOJANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠAS

Paramą gauna tik smulkusis ir vidutinysis verslas. Pareiškėjai privalo pateikti detalius verslo
planus dar prieš pradedant svarstyti, ar investuoti į projektą.
Fondas didžiausią dėmesį skiria steigiamoms gamybos, tarptautinių paslaugų ir technologijų
įmonėms. Didžiausia galima investicijų suma yra 250 000 eurų. Įmonės, kurioms reikia didesnės
finansinės paramos, nukreipiamos pas kitus rizikos kapitalo finansuotojus.
Dar vienas iš struktūrinių fondų finansuojamas fondas yra „4th Level Ventures“. Tai 17
mln. eurų rizikos kapitalo fondas, kurį valdo „Dolmen Securities“. Pusę sumos (t.y. 8,5 mln. eurų)
fondui skyrė „Enterprise Ireland“ – dalį 2002 m. ir dalį 2003 m. „Enterprise Ireland“ iš viso
investavo į 15 fondų, kuriuos iš dalies finansavo Europos regioninės plėtros fondas (angl. ERDF).
Fondas buvo įsteigtas siekiant susieti su pelningumu aukštojo mokslo institucijų ir tyrimų
institutų mokslinės tiriamosios veiklos rezultatus, sukuriamas technologijas ir intelektinę
nuosavybę. Šiuo metu veikia du fondai:

•

„4th Level Ventures University Seed Fund“, galintis skirti iki 750 000 eurų finansavimą;

•

„4th Level Ventures Fund“, galintis skirti iki 2 mln. eurų finansavimą.

Toliau pateikiami duomenys apie investavimo kriterijus, kuriais šie du fondai vadovaujasi.
Pirmiausiai pateikiami paraiškų finansavimo kriterijai iki 750 000 eurų paramai gauti.
„4th Level Ventures University Seed Fund“ fondas skiria iki 750 000 eurų finansavimą
didelį potencialą turinčioms naujai įkurtoms įmonėms, kurių veikla grindžiama aukštojo mokslo
institucijų atliktų mokslinių tyrimų rezultatais. Priimamos paraiškos iš įmonių, kurios atitinka visus
ar dalį toliau vardijamų kriterijų:

•

plačios galimybės ir didelis potencialas tarptautinėje rinkoje;

•

dėmesys paklausai, o ne pasiūlai rinkoje;

•

skaidriai tvarkomi intelektinės nuosavybės klausimai;

•

technologijos yra apginamos;

•

žinoma, kas klientai;

•

įmonės vadovybė yra pasiryžusi pasinaudoti turimu potencialu.

„4th Level Ventures Fund“ teikia iki 2 mln. eurų dydžio paramą brandesnėms bendrovėms,
kurių ištakos – aukštojo mokslo institucijos. Priimamos paraiškos iš įmonių, kurios atitinka visus ar
dalį toliau vardijamų kriterijų:

•

didelė patikrinta rinka su didele potencialia paklausa;

•

rekomenduoti galintys klientai ir patvarus prekybos tinklas;

•

pajamas garantuojanti veikla ir stiprus patyrusių vadovų kolektyvas, siekianti padaryti
bendrovę pelningą;

•

aiškus produkto/technologijų plėtros planas;

•

bendrovė yra pasiekusi esminių veiklos tikslų;

•

tarptautinių rizikos fondų investicijos į šį sektorių;

•

plėtrai tinkamas verslo modelis ir aiškus kelias į rinką.

Šių fondų praktika gera tuo, kad patyrę fondo specialistai pataria ir padeda paraiškas
teikiančioms įmonėms visą paraiškos teikimo ir svarstymo laikotarpį.
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Kita gera minėtųjų fondų praktinės veiklos ypatybė yra ta, kad rizikos kapitalo specialistų
komanda glaudžiai bendradarbiauja su universitetais ir „universitetų ir pramonės atstovų
bendradarbiavimo kolektyvais“. „4th Level Ventures “ fondo tikslas yra padėti akademinėms
institucijoms atstovaujantiems tyrėjams ne tik sukurti didelį potencialą turinčią verslo idėją, bet ir ją
paversti komercine.

Kai kurių priemonių vertinimo kriterijai
Senosiose ES valstybėse narėse jau yra apibendrinta kai kurių priemonių geriausia vykdymo
patirtis ir konkrečiai nustatyti vertinimo kriterijai, svarbūs tiek vykdant priemones (pavyzdžiui,
atrenkant naudos gavėjus), tiek jas vertinant po įgyvendinimo.

Verslo paramos infrastruktūra
Nustatant inkubatoriaus nuomininkų priėmimo ir pasitraukimo kriterijus, svarbu aiškiai
apibrėžti tikslinę rinką.
Priėmimo kriterijai. Iš patirties žinoma, jog sėkmingiau veikia inkubatoriai, skirti
konkretiems technologijų ar verslo sektoriams. Tokia apibrėžtis leidžia inkubatoriaus vadovams
išvystyti specializuotas žinias ir įgūdžius bei palengvina klientų bendrovių klasterių formavimąsi
(pvz., leidžia tarp inkubatoriaus nuomininkų užmegzti verslo santykius).
Toliau pateikiami inkubatorių priėmimo kriterijų, naudojamų priimtinumui nustatyti,
pavyzdžiai:

•

verslo įmonė turi atitikti iš anksto inkubatoriaus apibrėžtus tikslo rinkos kriterijus
(konkrečios verslo įmonių rūšys, į konkrečias technologijas ar sektorius orientuoti arba
didelį darbo vietų kūrimo potencialą turintys projektai ir t. t.);

•

tai turi būti naujai veiklą pradedanti (ar atskilusi) verslo įmonė arba mažiau kaip prieš
trejus metus teisiškai įregistruota;

•

projekto komercinis/techninis gyvybingumas (reikia, kad verslas tikėtinai per trejus–
penkerius metus uždirbtų pelno);

•

su tuo susijęs numatomas augimo potencialas (verslo įmonė turi turėti geras vidutiniojo
(ar tolimojo) laikotarpio perspektyvas darbo vietoms ir gerovei kurti);

•

būsimojo nuomininko verslumo ir vadovavimo potencialas;

•

gebėjimas mokėti nuomą už plotą.

Kai kurie inkubatoriai gali reikalauti, kad būsimieji klientai parengtų visą verslo planą prieš
juos priimdami, o kiti padeda verslininkams juos paruošti šią pagalbą teikdami kaip dalį siūlomų
paslaugų. Panašiai kai kurie inkubatoriai sutelkia dėmesį į pagalbą tik pradedančioms veikti
įmonėms, o kiti dirba su jomis ir su jau prekiaujančiomis, tačiau vis dar sąlygiškai ankstyvajame
vystymosi etape esančiomis verslo įmonėmis.
Pasišalinimo kriterijai. Pasišalinimo kriterijai padeda užtikrinti, kad nuomininkų firmos
nuolat keisis. Tai daroma sukuriant skaidrius kriterijus, kada inkubatoriaus nuomininkai turėtų
pasišalinti iš inkubatoriaus aplinkos į buvusiems nuomininkams skirtąją „tolesnio augimo“ zoną
arba į platesnę verslo bendruomenę (nors inkubatorius tuo metu buvusiems nuomininkams vis dar
teikia kai kurias paslaugas „bendradarbiavimo“ pagrindais).
Daugeliu atvejų pagal išėjimo taisykles reikalaujama, kad nuomininkas „užbaigtų“
inkubacinį periodą ir pasišalintų per 3–5 metus. Tokia dažnai būna nuomos sutarčių sąlyga, tačiau
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nuomininkai gali būti skatinami tai padaryti ir nuolat didinant nuomos mokestį, dėl kurio po tam
tikro laiko firma pradeda mokėti didesnę nei rinkos kainą. Didinamų nuomos mokesčių naudojimas
reiškia, kad inkubatoriaus vadovas skatina nuomininkus išsikraustyti iš inkubatoriaus po iš anksto
nustatyto laikotarpio, ir šis būdas mažiau įsakmus ir lankstesnis nei „privalomu pasišalinimu“
užbaigiama inkubacinio periodo pabaigos ceremonija. Reguliuojama nuomos mokesčių politika
naujoms, veiklą pradedančioms įmonėms, suteikiama apsauga ankstyvaisiais etapais, kai tarp
pradinių verslininko investicijų ir pajamų gavimo gali būti didelis laiko tarpas.
Yra ir svarbių sektorių veiksnių, turinčių įtakos pasišalinimo taisyklėms. Pavyzdžiui, kalbant
apie biotechnologijų inkubatorius (ir inkubatorius bet kurių technologijų, su kuriomis dirbančios
bendrovės turi užsitikrinti reglamentuojančių įstaigų procesų, patentų, bandymų ir t. t.
patvirtinimus), nuomininkams ten reiks dirbti ilgiau nei 3–5 metus. Farmacijos bendrovėms gali
prireikti 10–12 metų inkubatoriuje.
Toliau pateiktoje lentelėje iš Europos Komisijos studijos „Verslo inkubatorių lyginamoji
analizė“ (CSES, 2002) pateikiami apibendrinti, kiekybiškai įvertinami svarbiausi vidurkiai, apimtys
ir palyginamieji kriterijai. Vertės pagrįstos apklausos duomenų analize ir diskusijomis su
inkubatorių vadovais apie geriausios praktikos standartus. Reiktų pabrėžti, jog, atsižvelgiant į
inkubatorių veiklos ir tikslų įvairovę, palyginamieji kriterijai nėra visuotinai taikytini. Lygiai taip
pat neįmanoma kiekybiškai įvertinti įvairių inkubatorių veiklos aspektų palyginamųjų kriterijų.
21 lentelė. Verslo inkubatorių palyginamieji rodikliai ir kriterijai

Steigimas ir veikla

Vidurkis

Ribos

Vidutinė kapitalo investicijų kaina
Vidutinės veiklos sąnaudos
Viešųjų subsidijų pajamų procentas
Inkubatoriaus plotas
Inkubatoriaus nuomininkų skaičius
Inkubatoriaus funkcijos

3,7 milijonų €
480 000 € metams
37 proc.
3,000 m²
27 firmų
Vidurkis

1,5– 22 m. €
50 000– 1,8 m. €
0–100 proc.
90 m²–41 000 m²
1–120 firmų
Ribos

Inkubatoriaus užimtumas
Nuomos trukmė
Vadovaujančių darbuotojų skaičius
Inkubatoriaus personalo ir nuomininkų
santykis
Vadovų laiko klientams patarti
procentas
Paslaugų ir poveikio vertinimas

85 proc.
35 mėnesiai
2.3 vadovai
1:14

9–100 proc.
6 mėnesiai – ne maks.
–9 vadovai
1:2–1:64

Palyginamasis
kriterijus
Nėra
Nėra
25 proc.
2 000–4 000 m²
20–30 *
Palyginamasis
kriterijus
85 proc.
3 metai
Min. 2 vadovai
1:10 – 1:20

39 proc.

5–80 proc.

50 proc.

Vidurkis

Ribos

Besinuomojančių firmų iškėlimas
Klientų apyvartos augimo vidurkis

85 proc.
20 proc. per metus
(2001)
6.2 darbo vietų
vienoje firmoje
41 darbo vietų

65–100 proc.
5–100 proc. per metus

Palyginamasis
kriterijus
85 proc.
25 proc.

1–120

Nėra

7–197

Nėra

4 400 €

124–29 600 €

4 000–8 000 €

Vidutiniškai darbo vietų vienoje
nuomininkų bendrovėje
Naujos išėjusių nuomininkų darbo
vietos per metus
Sąnaudos vienai darbo vietai (bruto)

Rizikos kapitalo priemonės
Planuojant rizikos kapitalo finansavimo projektus Lietuvoje, reikėtų parengti rodiklius,
kuriais remiantis bus vertinama fondų veikla. Veiklą galima vertinti dviem aspektais. Galima
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vertinti finansinius veiklos rezultatus ir rezultatus, pasiektus įgyvendinant regioninės plėtros
uždavinius, pavyzdžiui, kuriant naujas darbo vietas ir verslo įmones, ypač socialiniu ir ekonominiu
požiūriu vargingose vietovėse.
Nors taikytini finansiniai kriterijai skiriasi, atsižvelgiant į finansinių priemonių tipą ir
suinteresuotųjų šalių keliamus uždavinius, vis dėlto galima išvardyti keletą pagrindinių rodiklių,
tinkančių daugeliui VCLF projektų. Pavyzdžiui:
• santykis su privataus sektoriaus teikiamu finansavimu;
• paskolų atveju – blogų paskolų apimtys;
• akcijų fondų atveju – investicijų grąža;
• pakartotino lėšų investavimo į naujus projektus lygis (tinka visais atvejais).
Daugelio fondų atveju, keletą pirmųjų įmonės veiklos metų neįmanoma įvertinti investuotų
lėšų grąžos. Dažniausiai vertinant gaunama „J“ formos kreivė, rodanti, kad iš pradžių grąža yra
neigiama (nes investuotos lėšos sunaudotos, o įmonė dar nėra užsitikrinusi pajamų, kurias galima
būtų vertinti). Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato naujausio dokumento apie
lyginamąją Europos ir JAV fondų grąžą autoriai Rosa ir Raade (kaip ir kitų panašių dokumentų
autoriai) įrodė, kad Europos rizikos kapitalo fondų investicijų vidinė grąžos norma (angl. IIR) bent
pirmus trejus metus yra neigiama.
Vėliau investicijų vidinė grąžos norma tampa teigiama. Investicijų į plėtrą ir bendrai
finansuojamus projektus IIR išlieka didesnė negu investicijų į steigiamas įmones atveju. Investicijų į
plėtrą ir bendrai finansuojamus projektus vidinė grąžos norma buvo didesnė nei 10 proc., o
investicijų į steigiamas įmones IIR dažnai išlieka menka. Tai rodo šios rinkos sąlygišką
nepatrauklumą tuo atveju, jei nebūtų teikiama jokia valstybės parama.
Regioninės plėtros rodikliai. Viešojo sektoriaus remiami rizikos kapitalo projektai turėtų
padėti įgyvendinti regioninės politikos uždavinius. Šiuo atveju reikia užtikrinti, kad lėšos verslo
įmonių veiklai finansuoti būtų skiriamos vadovaujantis pagrįstais komerciniais rodikliais ir taptų
paskata siekti įgyvendinti valstybės vykdomos politikos uždavinius. Kartais šiuos veiksnius gana
lengva suderinti. Toliau pateikiame pagrindinius regioninės plėtros rodiklius, kurios galima būtų
taikyti:
• verslininkų ir smulkiojo ir vidutiniojo verslo įmonių, kurioms suteikta parama, skaičius;
• papildomo principo taikymas įmonių lygiu, tai yra projektai, kurie nebūtų įgyvendinami
be papildomos paramos (šis rodiklis taikomas projekto vertinimo etape);
• poveikis, kurį galima išreikšti sukurtomis ar išsaugotomis darbo vietomis, geresniu
konkurencingumu, spartesniu smulkiojo ir vidutiniojo verslo augimu ar padidėjusiomis
investicijomis į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą bei šiems rezultatams
pasiekti reikalingų sąnaudų ekonominiu efektyvumu (pvz., sąnaudomis vienai darbo
vietai);
• pasiektų rezultatų indėlis įgyvendinant regioninius prioritetus, pavyzdžiui, skatinant
verslumą ir naujų įmonių kūrimąsi tuose ūkio sektoriuose, kurie turi galimybių augti,
diegia inovacijas, tiesiogiai ar netiesiogiai kuria naujas darbo vietas, prisideda prie
regiono BVP.
Žinoma, pasirenkami veiklos rodikliai turi atitikti konkrečius rizikos kapitalo projektų
veiklos tikslus, aplinkybes ir sąlygas. Be to, renkant informaciją veiklos rodikliams, kyla įvairių
metodikos klausimų, pavyzdžiui, ar pasikliauti vien naudos gavėjų teikiama grįžtamąja informacija,
ar naudoti ir kontrolinę grupę.
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Apibendrinimas
Ir Jungtinėje Karalystėje, ir Airijoje pastangos skatinti investicijas į tyrimus ir vystymą bei
stiprinti regionų tyrimų bazę rėmėsi ne tik ERPF lėšomis, bet ir kitomis tyrimų ir vystymo
finansavimo galimybėmis. Kitos finansavimo galimybės apima ir ES bendrąsias mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros programas, ir tokias nacionalines programas kaip SMART, veikiančias
Anglijoje, Velse, Škotijoje ir Šiaurės Airijoje. Lietuvoje turėtų būti išnaudojami visi padidintų
investicijų į tyrimus ir vystymą skatinimo finansavimo šaltiniai.
Nustatant mažesnę už maksimalią leistiną tyrimams ir vystymui pagal valstybės paramos
nuostatas maksimalią investicinių sąnaudų paramą, argumentuojama, kad tai padės „geriau
įsisavinti lėšas“. Toks atvejis buvo 2 tikslo ir pereinamuosiuose Jungtinės Karalystės regionuose,
kur 2000–2006 m. buvo skirtas gerokai mažesnis finansavimas nei praėjusiais programiniais
laikotarpiais. Lietuvai 2007–2013 m. turėtų užtekti per struktūrinius fondus prieinamų resursų
finansuoti investicijas į tyrimus ir vystymą, todėl patartina panaudoti maksimalų ERPF investicinių
sąnaudų paramos procentą, kiek tai leidžia ERPF, kad išlaidos būtų daromos pagal N+3 taisykles,
tačiau tiesioginė parama įmonėms turėtų būti ribojama.
Remiamiems projektams pasirinkti, daug tyrimų ir vystymo paramos schemų naudoja firmos
dydžio (pagal pajamas ir darbuotojų skaičių) kriterijų. Taip pat įprasta praktika, kai tyrimų ir
vystymo schemos ir kiti paramos būdai koncentruojami tam tikruose sektoriuose. Tai gali padėti
siekti platesnių įmonių grupių plėtros tikslų. Paprastai netaikomi apribojimai labai mažoms
įmonėms, besikreipiančioms dėl paramos. Svarbiausias paramos teikimas turėtų būti bendrovės
sugebėjimas sėkmingai įgyvendinti projektą ir gauti iš jo planuojamą naudą. Dažniausi rodikliai,
naudojami ERPF investicijų į tyrimų ir vystymo rezultatams matuoti yra užregistruotų patentų
skaičius, sukurtų darbo vietų skaičius, padidėjusios bendrovės pajamos ir kt.
Visoje Europoje, lyginant 1994–1999 m. ir 2000–2006 m. programinius laikotarpius, labai
padidėjo rizikos finansavimo priemonių naudojimas. Tikėtina, kad ši tendencija tęsis ir 2007–2013
m.. Tokia tendencija nestebina senosiose valstybėse narėse dėl labiau ribotų ES struktūrinių fondų
resursų daugelyje regionų. (Vienas iš paskolų ir rizikos kapitalo fondų, naudojantis ERPF lėšomis,
kūrimo principų yra kurti fondus, kurie tvaresni nei tiesiog paramos schemos.) Ir Jungtinėje
Karalystėje, ir Airijoje 2000–2006 m. buvo panaudota daug įvairių ERPF remiamų finansinių
priemonių. Tarp jų buvo mikrokreditai, subsidijuojamos paskolos, garantijos, rizikos kapitalas ir kt.
Tik kelios iš naujųjų valstybių narių 2004–2006 m. naudojosi struktūriniais fondais, kad sukurtų
rizikos kapitalo finansavimo priemones. Tačiau tikėtina, kad dauguma naujųjų valstybių narių, tarp
jų ir Lietuva, tai padarys 2007–2013 m.. Jungtinės Karalystės patirtis rodo, kad detalus rinkos,
kurioje fondas ruošiasi specializuotis (pvz., aukštųjų technologijų besikuriančių įmonių,
biotechnologijų firmų ir kt.), įvertinimas yra svarbiausia fondo sukūrimo proceso dalis.
Rizikos kapitalo ir paskolų fondai turėtų būti valdomi, kiek įmanoma, komerciniu pagrindu;
idealiu atveju juos turėtų valdyti profesionalūs fondų valdytojai. Keletas ERPF investicijų į
rizikos kapitalą rezultatų matavimo rodiklių pavyzdžių: vidinę kapitalo įplaukų normą (VĮN),
besikuriančių įmonių, kurioms suteikta parama, skaičius, egzistuojančių įmonių, kurioms suteikta
parama (kiekvienai įmonei nurodyta suteiktos paramos rūšis, pvz., mikrokreditai, subsidijuotos
paskolos, rizikos kapitalas ir kt.), skaičius.
Siekiant suderinamumo su valstybės pagalbos nuostatomis, prieš įkuriant fondą turi būti
atliktas detalus galimų rinkos klaidų tyrimas. Vėliau turi būti atliekamas nuolatinis stebėjimas,
siekiant užtikrinti, kad bendra parama MVĮ (įskaitant kitų priemonių teikiamą paramą) neviršytų
maksimalios leidžiamos paramos pagal valstybės paramos nuostatas ir de minimis. Rizikos kapitalo
ir paskolų fondai turi konkrečiai spręsti kitų priemonių išstūmimo problemas, sukeltas jų ERPF
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finansavimo priemonių atsiradimo, taip parodydami, ar atitinka valstybės paramos nuostatų
reikalavimus. Kitų priemonių išstūmimas gali įvykti įvairiuose lygiuose. ERPF remiamų rizikos
kapitalo ir paskolų fondų įkūrimas gali išstumti esamus fondų tiekėjus, o viešasis įmonių
finansavimas gali išstumti iš rinkos jų konkurentus, negaunančius tokio finansavimo.
Jungtinėje Karalystėje, Airijoje ir kitur viešojo sektoriaus vaidmuo, finansuojant
inkubatorius ir mokslo bei technologijų parkus ankstyvuoju jų vystymosi laikotarpiu, yra svarbus.
Viešojo sektoriaus parama (investicijos, reikalingos sukurti būtiną pradinį postūmį) ypač reikalinga
1 etapo investicijų sąnaudoms kompensuoti. Papildomas finansavimas prie viešojo sektoriaus
teikiamos paramos gali būti iš įvairių šaltinių, tokių kaip Regioninės plėtros agentūros (Anglija),
savivaldybės (ar tarybos) (Mjardevi mokslo parkas, Švedija; Aston mokslo parkas, Jungtinė
Karalystė) ir kitos viešosios agentūros.
Tolimesniuose vystymosi etapuose gali būti svarbių priežasčių mažinti ERPF indėlį į
paramą. Kita vertus, ateityje galima būtų reikalauti, kad mokslo parkams pradėjus sėkmingiau
dirbti, prie viešojo sektoriaus paramos prisidėtų ir privatus sektorius. Siekiant užtikrinti, kad būtų
remiamos tik aukštą pridėtinę vertę kuriančios tikslinių sektorių bendrovės ir kad inkubatorių
nuomininkai generuotų atitinkamas pajamas, turėtų būti nustatyti aiškūs inkubatorių nuomininkų
priėmimo ir išėjimo iš inkubatoriaus kriterijai. Reikėtų stebėti inkubatorių veiklos rezultatus. ERPF
investicijų į fizinę infrastruktūrą rezultatų matavimo rodiklių pavyzdžiai: inkubatorių užimtumo
lygis, firmų-inkubatoriaus nuomininkų pajamų lygis (tikrinant, ar išėjimo iš inkubatoriaus kriterijai
efektyvūs), firmų-inkubatoriaus nuomininkų pajamų padidėjimas.
Pagalbinės paslaugos verslui yra būtinos, siekiant sėkmingai sukurti, užauginti ir perduoti
verslą, ypač MVĮ atveju. Struktūrinių fondų priemonės, skirtos tokios paslaugoms remti, gali apimti
pagalbą perimant technologiją, rinkodaros ir ėjimo į tarptautines rinkas skatinimą, organizavimo ir
valdymo naujoves, taip pat rizikos finansavimo priemonių kūrimą, siekiant palengvinti priėjimą prie
paskolintojo kapitalo. Jungtinėje Karalystėje ir kitur vis labiau stengiamasi užtikrinti, kad
pagalbinės paslaugos verslui būtų integruotos koncepciniu požiūriu. Taip daroma todėl, kad
paprastai neįmanoma spręsti, pvz., finansinių klausimų, neatsižvelgiant į kitas funkcines verslo
sritis – rinkodarą, žmogiškuosius resursus, technologijas ir kt.
Ypač rūpinamasi esminių paslaugų visumos suteikimu, skirtu stiprinti valdymo
kompetenciją, ir vystyti mažų firmų sugebėjimą įveikti įvairius iššūkius. Pagalbinės paslaugos
verslui turėtų būti kuriamos atsižvelgiant į skirtingus MVĮ poreikius; turėtų būti teikiamos
specialios paslaugos skirtingoms tikslinėms grupėms, nuo perspektyvių verslininkų iki
besikuriančių bendrovių ir įsikūrusių bei augančių bendrovių. Remiantis gera Jungtinės Karalystės
ir Airijos patirtimi, pagalbinės paslaugos verslui turėtų būti gerai pritaikytos MVĮ poreikiams.
Efektyviausia yra kombinuoti pagalbines paslaugas, naudojantis „vieno langelio“ principu.
Norint, kad inkubatoriai netaptų tiesiog nekilnojamojo turto valdytojais, nuomojančiais
patalpas bendrovėms, inkubatorių ir mokslo parkų infrastruktūra turėtų būti suderinta su efektyviu
pagalbinių paslaugų verslui teikimu. Klientų pasitenkinimo apklausos yra geras būdas stebėti, kaip
mažos firmos, besinaudojančios papildomomis paslaugomis verslui, vertina jų efektyvumą.
Remiantis klientų apklausomis, norma tampa ir reguliarus pagalbinių paslaugų verslui efektyvumo
ir veiksmingumo įvertinimas, geriausiai leidžiantis užtikrinti, kad pagalbinės paslaugos verslui
atitinka besikeičiančius poreikius, susijusius su globalizacija ir išnaudoja interneto galimybes,
teikiant pagalbines paslaugas.
Pagrindinė klasterių skatinimo pamoka yra ta, kad įmonių grupių plėtros projektai nėra
vienkartiniai projektai, skirti sustiprinti egzistuojančią arba paskatinti kurtis naują įmonių grupę.
Sėkminga įmonių grupių strategija yra įvairiapusė ir apima įvairios veiklos, taip pat ir pagalbinių
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paslaugų verslui ir naujovėms teikimą pagrindinių tikslinių sektorių bendrovėms, tikslinių sektorių
bendrovių ir akademinio pasaulio bendradarbiavimo, atliekant tyrimus skatinimą, kombinaciją.
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III. Kitose ES šalyse taikytų paramos verslui teikimo sąlygų ir patirties
analizė – Estija ir Čekija
Sąlygos pagal paramos sritis Estijos Respublikoje
Tiesioginės ir netiesioginės paramos verslui teikimo sąlygos Estijoje, įgyvendinant Estijos
2004–2006 metų Nacionalinio plėtros plano (toliau – NPP) – atitikmuo Lietuvos BPD – priemones,
Studijoje nagrinėjamose paramos srityse pateikiamos 22 lentelėje. Šioje lentelėje pateikiame
pagrindines paramos sričių, sugrupuotų pagal NPP priemones, sąlygas. Deja, paraiškų formos ir
priemonių reguliavimo dokumentai parengti estų kalba, todėl detalesnės informacijos šioje dalyje
nepateikiame.
Paramos formos. Estijoje 2004–2006 m. laikotarpiu visa parama buvo skiriama dotacijų
forma – rizikos kapitalo veiksmų taikymas nebuvo numatytas.
Paramos intensyvumas. Norime atkreipti dėmesį, kad iš 12 tiesioginės ir netiesioginės verslo
paramos sričių trečdalio sričių („Viešų pareiškėjų, teikiančių paslaugas verslui, veiklos skatinimas“,
„Viešosios infrastruktūros, reikalingos verslo poreikiams tenkinti, vystymas“ ir „Viešųjų teritorijų
(pramoninių zonų) investicijoms vystymas“) maksimalus paramos intensyvumas Estijos
Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES struktūrinių fondų paramos lėšų skirstymą, ir
kurie buvo išversti į anglų kalbą, deja, nebuvo užfiksuotas. Tai būdinga Estijos NPP 2.2 priemonei
„Verslo infrastruktūros plėtra“. Valstybės pagalbą, teikiamą per šios priemonės veiklą,
reglamentuoja nacionalinės regioninės pagalbos gairės. Nors pagal šias EK gaires leidžiama
padidinti maksimalų paramos intensyvumą, nustatytą valstybei narei patvirtintame regioninės
pagalbos žemėlapyje, jeigu pagalba skiriama mažai arba vidutinei įmonei (iki 65 proc.), tačiau
Estijos teisės aktuose nustatyta maksimali riba verslo infrastruktūros plėtros projektams ne tik
neviršijo maksimalių ribų, bet ir buvo gerokai sumažinta (nuo 65 proc. iki 50–25 proc., atsižvelgiant
į projekto įgyvendinimo vietą).
Estijos NPP 2.1 priemonė „Verslo plėtra“ sujungė šias paramos sritis:
•
Įmonių investicijos produktyvumui didinti;
•
Konsultacinės paslaugos, teikiamos ne viešųjų pareiškėjų;
•
Parama pradedančiajam verslui;
•
Viešų pareiškėjų, teikiančių paslaugas verslui, veiklos skatinimas.
Šiose paramos srityse maksimalus paramos intensyvumas buvo nuo 50 proc. iki 75 proc. ir
nebuvo didesnis nei leistinas paramos intensyvumas, nurodytas MVĮ išimties reglamentas. Paramos
intensyvumas buvo sumažintas tik pagal įmonių investicijų produktyvumui didinti išlaidų dalį (nuo
65 iki 50 proc.). Tačiau vis dėlto paramai pradedančiajam verslui buvo taikomas 75 proc.
intensyvumas pagal de minimis taisyklę.
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose buvo išlaikytas analogiškas MTEP
gairėms paramos intensyvumo diferencijavimas, atsižvelgiant į tyrimų etapą, tačiau paramos sričiai
„Mokslinių tyrimų institucijų MTEP infrastruktūros plėtra“ buvo taikomas 100 proc. paramos
intensyvumas.
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22 lentelė. Paramos verslui teikimo sąlygos Estijoje, įgyvendinant 2004–2006 m. Nacionalinį plėtros planą
Nr.

1

2

Paramos sritys

Įmonių MTTP techninės
bazės stiprinimas (NPP
2.3 priemonė)
Įmonių MTEP veiklos
aktyvumo didinimas
(NPP 2.3 priemonė)

Valstybės pagalbą
reglamentuojantys
ES teisės aktai
-

Paramos
forma

Pareiškėjai

Paramos
gavėjai

Maksimalus intensyvumas

Maksimalus
paramos dydis

-

-

-

-

-

MTEP gairės

Dotacija

Įmonės, mokslo
ir tyrimų
institucijos
(MTI)

Įmonės,
mokslo ir
tyrimų
institucijos
(MTI)

Įmonių taikomieji tyrimai
ir eksperimentinė plėtra –
50 proc. (su priedais iki 75
proc.); MTI taikomieji
tyrimai – 50 proc. (su
priedais iki 75 proc.); Jeigu
MTI taikomųjų tyrimų
projektas atitinka šias
sąlygas – projekto
rezultatai bus viešai
prieinami; projektas itin
prisidės prie Estijos įmonių
konkurencingumo didinimo
– paramos intensyvumas
gali būti padidintas iki 100
proc.
Įmonių eksperimentinė
plėtra: 25 proc. (su priedais
iki 50 proc.);

NPP nenurodoma,
tačiau minimalus
paramos dydis –
100 000 EEK
(~ 6 394 EUR)

Papildomi reikalavimai

-

Taikomi visai paramos sričiai: 1) padidins absolventų,
įdarbintų pramonėje, skaičių; 2) padidins patentų
skaičių; 3) padidins apyvartą ir eksportą dėl naujų
produktų; 4) TUI ir naujai įsteigtų firmų įsteigtos naujos
darbo vietos; 5) padidins darbo našumą pramonės ir
paslaugų įmonėse; 6) mažiausias bendrojo finansavimo
intensyvumas – 25 proc. Jeigu projektas atitinka Europos
Sąjungos Tyrimų ir Technologinės plėtros programos
tikslus, paramos intensyvumas projektui gali būti
padidintas iki 15 proc., o jeigu projekto metu
planuojamas bendradarbiavimas abipus sienos tarp
verslo įmonių ir MTI arba tarp nepriklausomų įstaigų iš
ne mažiau kaip 2 valstybių ir projekto rezultatai
paskelbiami raštu, kad atitiktų intelektualias nuosavybės
teises – iki 25 proc.

1) eksperimentinės veiklos projektas, kuriam vykdyti
prašoma pagalbos, padės kurti naujų produktų,
technologijų ir paslaugas; 2) minimalus paramos dydis –
100 000 EEK; 3) mažiausias bendrojo finansavimo
intensyvumas – 25 proc. Jeigu projektas atitinka Europos
Sąjungos Tyrimų ir Technologinės plėtros programos
tikslus, paramos intensyvumas projektui gali būti
padidintas iki 15 proc., o jeigu projekto metu
planuojamas bendradarbiavimas abipus sienos tarp
verslo įmonių ir MTI arba tarp nepriklausomų įstaigų iš
ne mažiau kaip 2 valstybių ir projekto rezultatai
paskelbiami raštu, kad atitiktų intelektualias nuosavybės
teises – iki 25 proc.
Taikomųjų tyrimų
200 000 EEK 1) pagalba paskatins taikomųjų tyrimų projekto
galimybių studijos MTI ir (~12 787 EUR) vykdymą; 2) mažiausias bendrojo finansavimo
įmonėms: 75 proc.;
(Taikomųjų
intensyvumas – 25 proc.; 3) galimybių studijos rengimo
tyrimų ir
išlaidos gali sudaryti iki 25 proc. būsimo projekto
eksperimentinės išlaidų; 4) projekto trukmė – 1–6 mėn.
plėtros galimybių
studijos MTI ir
įmonėms)
Eksperimentinės plėtros
200 000 EEK 1) mažiausias bendrojo finansavimo intensyvumas – 25
galimybių studijos
(~12 787 EUR) proc.; 2) galimybių studijos rengimo išlaidos gali
įmonėms: 50 proc.;
sudaryti iki 25 proc. būsimo projekto išlaidų; 3) projekto
trukmė – 1–6 mėn.

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
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NPP nenurodoma,
tačiau minimalus
paramos dydis
100 000 EEK
(~ 6394 EUR)
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Paramos verslui teikimo sąlygos Estijoje, įgyvendinant 2004–2006 m. Nacionalinį plėtros planą (22 lentelės tęsinys)
Nr.

Paramos sritys

Valstybės pagalbą
reglamentuojantys
ES teisės aktai

Paramos
forma

3

Mokslinių tyrimų institucijų NPP nenurodoma
MTEP infrastruktūros
plėtra (NPP 2.3 priemonė)

Dotacija

Nacionalinės Nacionalinės arba
arba viešosios viešosios mokslo
mokslo ir tyrimų
ir tyrimų
institucijos
institucijos (MTI)
(MTI)

100 proc.

4

Verslo ir mokslo
bendradarbiavimo
priemonės (NPP 2.3
priemonė)

Dotacija

65 proc.

5

Viešų pareiškėjų, teikiančių
MTEP paslaugas verslui,
veiklos skatinimas (NPP
2.3 priemonė)

Mokslo ir
Mokslo ir tyrimų
tyrimų
institucija (MTI);
institucija
aukštojo mokslo
(MTI); aukštojo
institucija
mokslo
institucija

6

Įmonių investicijos
produktyvumui didinti
(NPP 2.1 priemonė)

2004
Dotacija
m.sausio–balandžio
mėn. – de minimis
nuo 2004 m.
gegužės mėn. – de
minimis ir MVĮ
išimties reglamentas

MVĮ;
pradedantieji
verslininkai;

MVĮ;
pradedantieji
verslininkai

50 proc.

200 000 EEK 1) didinantiems įmonės, veikiančios už Estijos ribų, apyvartą;
(~12 787 EUR) 2) kuriantiems aukštesnę pridėtinę vertę; 3) diegiantiems arba
(per metus)
įgyvendinantiems inovatyvias ir šiuolaikines technologijas; 4)
įgyvendinantiems kokybės valdymo operacijas; 5) projekto
trukmė – ne ilgesnė kaip 12 mėn.; 6) minimalus paramos dydis
– 5 000 EEK; 7) mažiausias bendrojo finansavimo
intensyvumas – 50 proc.

7

Konsultacinės paslaugos,
teikiamos ne viešųjų
pareiškėjų (NPP 2.1
priemonė)

2004
Dotacija
m.sausio–balandžio
mėn. – de minimis
nuo 2004 m.
gegužės mėn. – de
minimis ir MVĮ
išimties reglamentas

MVĮ;
pradedantieji
verslininkai;
asociacijos

MVĮ;
pradedantieji
verslininkai;
asociacijos

50 proc.

200 000 EEK Tokie patys kaip ir įmonių investicijos produktyvumui didinti
(~12 787 EUR)
(per metus)

NPP nenurodoma

Pareiškėjai

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
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Paramos gavėjai

Maksimalus
intensyvumas

Maksimalus
paramos dydis

Papildomi reikalavimai

1,5 mln. EEK Turi atitikti specifinius priemonės tikslus
(~95 900 EUR)
(preliminarios
paraiškos atveju)
ir 100 mln. EEK
(~6,39 mln. EUR)
(visos paraiškos
atveju)
15 mln. EEK Mažiausias bendrojo finansavimo intensyvumas – 35 proc.
(~959 000 EUR)
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Paramos verslui teikimo sąlygos Estijoje, įgyvendinant 2004–2006 m. Nacionalinį plėtros planą (22 lentelės tęsinys)
Nr.

8

9

Paramos sritys

Valstybės pagalbą
reglamentuojantys
ES teisės aktai

Paramos
forma

Parama pradedančiajam
2004
Dotacija
verslui (NPP 2.1 priemonė) m.sausio–balandžio
mėn. – de minimis
nuo 2004 m.
gegužės mėn. – de
minimis ir MVĮ
išimties reglamentas

Pareiškėjai

Paramos gavėjai

MĮ
MĮ (įregistruotos
(įregistruotos ne ne anksčiau kaip
anksčiau kaip
prieš 12 mėn.);
prieš 12 mėn.); naujai įsteigtos
naujai įsteigtos
VĮ;
VĮ;

2004
Dotacija Įgyvendinančioji
Įmonių
Viešųjų pareiškėjų,
teikiančių paslaugas verslui, m.sausio–balandžio
institucija –
asociacijos; ne
veiklos skatinimas (NPP
mėn. – de minimis
„Enterprise pelno siekiančios,
2.1 priemonė)
nuo 2004 m.
Estonia“
verslui paslaugas
gegužės mėn. – de
teikiančios
minimis ir MVĮ
institucijos
išimties reglamentas

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
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Maksimalus
intensyvumas

Maksimalus
paramos dydis

Papildomi reikalavimai

75 proc.

EEK 50 000
(~3 100 EUR)
(pradedančioms
įmonėms)

1) planuojama ne didesnė kaip EEK 500 000 metinė apyvarta
per ateinančius trejus metus; 2) projekto investicijos turi būti
ne Talino mieste; 3) prekių gamyba arba paslaugų teikimas
turi didelį eksporto potencialą; 4) projektas susijęs su naujų
arba iš esmės pagerintų prekių ir paslaugų tiekimu į rinką arba
su naujų arba iš esmės pagerintų gamybos procesų
įgyvendinimu (įskaitant technologinius sprendimus) įmonėje;
5) projekto trukmė – ne ilgesnė kaip 12 mėn.;6) mažiausias
bendrojo finansavimo intensyvumas – 25 proc.

EEK 160 000
(~10 230 EUR)
(įmonių plėtros
skatinimas)

1) planuojama ne mažesnė kaip EEK 500 000 metinė apyvarta
per ateinančius trejus metus; 2) projekto investicijos turi būti
ne Talino mieste; 3) prekių gamyba arba paslaugų teikimas
turi didelį eksporto potencialą; 4) projektas susijęs su naujų
arba iš esmės pagerintų prekių ir paslaugų tiekimu į rinką arba
su naujų arba iš esmės pagerintų gamybos procesų
įgyvendinimu (įskaitant technologinius sprendimus) įmonėje;
5) projekto trukmė – ne ilgesnė kaip 12 mėn.; 6) mažiausias
bendrojo finansavimo intensyvumas – 25 proc.

NPP
nenurodoma

NPP nenurodoma Turi atitikti specifinius priemonės tikslus
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Paramos verslui teikimo sąlygos Estijoje, įgyvendinant 2004–2006 m. Nacionalinį plėtros planą (22 lentelės tęsinys)
Nr.

Paramos sritys

Valstybės pagalbą
reglamentuojantys
ES teisės aktai

Paramos
forma

10 Verslo įmonių
infrastruktūra verslo
poreikiams tenkinti (NPP
2.2 priemonė)

nacionalinės
regioninės pagalbos
gairės

Dotacija

11 Viešosios infrastruktūros,
reikalingos verslo
poreikiams tenkinti,
vystymas (NPP 2.2
priemonė)
12 Viešųjų teritorijų
(pramoninių zonų)
investicijoms vystymas
(NPP 2.2 priemonė)

Nacionalinės
regioninės pagalbos
gairės

Dotacija

Pareiškėjai

Paramos gavėjai

Maksimalus
intensyvumas

Maksimalus
paramos dydis

MVĮ, kurių ne
MVĮ, kurių ne
25–50 proc.
2,5 mln. EEK
daugiau kaip 25 daugiau kaip 25 (pagal projekto (~159 800 EUR)
proc. įstatinio
proc. įstatinio
įgyvendinimo
kapitalo valdo
kapitalo valdo
vietą)
valstybė arba
valstybė arba
savivaldybė
savivaldybė
Ne pelno
siekiančios,
verslui
paslaugas
teikiančios
institucijos;
savivaldybės

Ne pelno
siekiančios,
verslui paslaugas
teikiančios
institucijos;
savivaldybės

NPP
nenurodoma

Papildomi reikalavimai

1) didinantiems įmonės, veikiančios už Estijos ribų, apyvartą;
2) projekto investicijos turi būti ne Talino mieste; 3)
minimalus paramos dydis – 100 000 EEK; 4) projektas susijęs
su inovatyvių ar modernių technologijų taikymu; 5) projekto
trukmė – ne ilgesnė kaip 12 mėn.; 6) mažiausias
bendrafinansavimo intensyvumas – 50–75 proc.

NPP nenurodoma Turi atitikti specifinius priemonės tikslus

Šaltinis: sudaryta remiantis Estonian National Development Plan for the Implementation of the EU Structural Funds – Single Programming Document 2004 –
2006, Estonian National Development Plan for the Implementation of the EU Structural Funds – Single Programming Document 2004 – 2006 Programme
Complement, Regulation No. 72 of 13 April 2004 (RTL 2004, 43, 725) of the Minister of Economic Affairs and Communications of the Republic of Estonia
(amended by the following regulations 27.12.2004 No. 216 (RTL 2005, 5, 31) and 1.07.2005 No. 72 (RTL 2005, 78, 1090), Regulation No. 74 of 13 April 2004
(RTL 2004, 43, 727) of the Minister of Economic Affairs and Communications of the Republic of Estonia (changed with the regulation No. 33 of 17 March 2005
(RTL 2005, 36, 511), Regulation No. 75 of 13 April 2004 (RTL 2004, 43, 728) of the Minister of Economic Affairs and Communications of the Republic of
Estonia (amended by the following regulations 27.12.2004 No. 217 ( RTL 2005, 5, 32) and 28.04.2005 No. 48 (RTL 2005, 48, 670).
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Paramos dydis. Daugeliui paramos sričių didžiausias galimas paramos dydis buvo gerokai
sumažintas:
• Įmonių / mokslo ir tyrimų institucijų taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros
galimybių studijoms (iki ~ 12 780 EUR), mokslo ir tyrimų institucijų infrastruktūros
plėtros projektams (iki ~ 95 900 EUR), verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektams
(iki ~ 959 000 EUR), viešų pareiškėjų, teikiančių MTEP paslaugas verslui, veiklos
skatinimo projektuose (iki ~ 959 000 EUR);
• Įmonių investicijų produktyvumui didinti ir konsultacinių paslaugų, teikiamų ne
viešųjų pareiškėjų projektams (iki ~ 12 780 EUR), paramos pradedančiajam verslui
projektams (iki ~ 3 100 EUR), paramos įmonių plėtros skatinimo projektams (iki ~ 10
230 EUR);
• Verslo įmonių infrastruktūros verslo poreikiams tenkinti projektams (iki ~ 159 800
EUR).
Paramos sritis „Įmonių MTEP techninės bazės stiprinimas“ nebuvo visai numatyta Estijos
NPP. Kitų sričių, tokių kaip „Įmonių MTEP veiklos aktyvumo didinimas“, „Viešųjų pareiškėjų,
teikiančių paslaugas verslui, veiklos skatinimas“, „Viešosios infrastruktūros, reikalingos verslo
poreikiams tenkinti, vystymas“ ir „Viešųjų teritorijų (pramoninių zonų) investicijoms vystymas“
maksimalus paramos dydis nebuvo nurodytas nei NPP, nei jo priede, nei Estijos teisės aktuose.
Todėl daryti akivaizdžias išvadas nėra pagrindo.
Parama įmonių produktyvumui didinti. Visi projektai tiesioginei paramai gauti (įskaitant ir
įmonių MTEP projektus) turėjo atitikti priemonių ir subpriemonių specifinius tinkamumo
kriterijus, o papildomi balai ir prioritetas buvo teikiamas projektams:
• didinantiems įmonių apyvartą ir eksportą po naujų produktų sukūrimo ir pateikimo
rinkai;
• steigiantiems naujas darbo vietas;
• didinantiems darbo našumą pramonės ir paslaugų įmonėse;
• didinantiems įmonės, veikiančios už Estijos ribų, apyvartą;
• kuriantiems aukštesnę pridėtinę vertę;
• diegiantiems arba įgyvendinantiems inovatyvias ir šiuolaikines technologijas;
• įgyvendinantiems kokybės valdymo operacijas.
Parama pradedančiosioms įmonėms. Pradedančiosioms įmonėms buvo numatyta atskira
subpriemonė pagal NPP 2.1 priemonę „Verslo plėtra“ tiesioginei paramai gauti. Dar daugiau, šioje
subpriemonėje buvo numatytos dvi veiklų grupės: parama pradedančioms įmonėms ir įmonių
veiklos skatinimas. Atitinkamai šioms veikloms buvo taikomi gana specifiniai reikalavimai, tokie
kaip metinės apyvartos ribojimas ir skatinimas 3 metus po projekto pabaigos (ne daugiau kaip ~ 32
000 EUR pradedančioms bei ne mažiau kaip ~32 000 EUR besiplečiančioms įmonėms) ir ribotas
paramos dydis (~ 3 100 EUR pradedančioms įmonėms ir ~ 10 230 EUR besiplečiančioms
įmonėms). Abiem veiklų grupėms buvo būdinga tai, kad projekto investicijos galėjo būti
nukreiptos į bet kurią Estijos apskritį, išskyrus sostinę Taliną.
Verslo aplinka. Buvo skiriama parama viešųjų pareiškėjų (įmonių asociacijos, savivaldybės,
viešosios įstaigos), teikiančių paslaugas (įskaitant inovacijų diegimą ir MTEP paslaugas)
pradedančioms ir kitoms įmonėms veiklai skatinti ir infrastruktūrai plėsti. Tokią paramą
reglamentavo nacionalinės regioninės pagalbos gairės, de minimis ir MVĮ išimties reglamentas
UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
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reglamentai. Iš tikrųjų buvo remiamos tik bendrojo pobūdžio paslaugos (regionų verslo plėtros
centrų tinklo plėtra, verslo informacijos ir mentoringo paslaugų sistemos ir struktūrų gerinimas,
verslo renginių organizavimas ir pan.) ir infrastruktūra tokioms paslaugoms teikti, kurios
vertinamos kaip neekonominio pobūdžio veikla. Studijos dalyje „Priemonių vertinimas, remiantis
valstybės pagalbos taisyklėmis“ pateikiama išsami informacija apie tokios veiklos ir infrastruktūros
finansavimo galimybes, remiantis valstybės pagalbos taisyklėmis.
Parama konsultacijoms. Kaip ir Lietuvos paramos atveju, Estijoje 2004–2006 m. laikotarpiu
visose subpriemonėse buvo leistinos tiek investicinės, tiek ne viešųjų pareiškėjų konsultavimo
paslaugų pirkimo išlaidos. MTEP techninių galimybių studijų parengimo finansavimas buvo
sudėtinė MTEP veiklos projektų dalis – draudimo siekti paramos vien tik MTEP techninių
galimybių studijų vykdymui nebuvo, tačiau specifinis reikalavimas, kad galimybių studijos
rengimo išlaidos gali būti ne didesnės kaip 25 proc. būsimo projekto išlaidų, iš anksto skatino
pareiškėjus realiai vertinti savo galimybes ir planuoti kompleksinius projektus (galimybių studijos
rengimas ir taikomieji tyrimai / eksperimentinė plėtra), kurių sudėtinė dalis būtų galimybių studijų
rengimas.
Remiama veikla. Didžioji dalis įvairių rūšių remiamos veiklos Estijoje buvo nustatyta
remiantis NPP ir NPP priede nurodytomis veiklos sritimis ir ES teisės aktų, reglamentuojančių
valstybės pagalbos teikimą, nuostatomis (pvz., neremtini tam tikri sektoriai). Tačiau taip pat buvo
nustatyti papildomi apribojimai sektoriams ar veiklai, pvz., buvo neremiami projektai, susiję su
produktų, išvardintų EB kombinuotosios nomenklatūros I–IV skyriuose, IX skyriaus 45 skirsnyje ir
XI skyriaus 53 skirsnio 53.01, 53.02 punktuose, gamyba, perdirbimu ar prekyba, nors šie skyriai
apėmė daugiau produktų, negu išvardinta Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede. Papildomai
prie pirmiau paminėtų apribojimų ekonominei veiklai tiesioginės paramos verslui atveju („Parama
pradedančiajam verslui“ ir „Konsultacinės paslaugos, teikiamos ne viešųjų pareiškėjų“) nebuvo
remiamos ir teisinės, finansinės, verslo konsultacijos ir pan. paslaugos.
Reikalavimai pareiškėjams. Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams Estijoje buvo nustatyti
remiantis NPP ir NPP priedu, ES teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą,
nuostatomis, stojimo į ES paramos praktika. Tiesioginės paramos verslui priemonėse buvo
atsižvelgta į ES teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą, nuostatas dėl paramos
neteikimo ekonominių sunkumų turinčioms įmonėms. Estijos Respublikos ūkio ir susisiekimo
ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakyme Nr. 74 „Dėl Estijos Nacionalinio plėtros plano
įgyvendinant ES Struktūrinius fondus 2.1 priemonės „Verslo plėtra“ įvairių rūšių veiklos grupės
„Parama konsultacijoms“ tinkamumo kriterijų patvirtinimo“ ekonominių sunkumų turintis ūkio
subjektas įvardijamas kaip subjektas, atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų: a) ūkio subjektas yra
bankrutavęs ar bankrutuojantis ir (ar) restruktūrizuojamas; b) turi mokestinę nepriemoką valstybės
ir (ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); c) ūkio subjektas turi mokestinę nepriemoką
Socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas).
Išlaidų reikalavimai. Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams Estijoje buvo nustatyti pagal
išlaidų (kategorijų) reikalingumą NPP ir NPP priede nurodytai veiklai, ES teisės aktų,
reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą, nuostatas (tiesioginei paramai verslui), stojimo į ES
paramos praktiką. Apskritai išlaidų reikalavimai buvo pagrįsti ir išsamiai apibūdinti.

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
Tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

62

EFEKTYVIAUSIOS VERSLO RĖMIMO FORMOS NAUDOJANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠAS

Patirtis ir pasiekimai pagal paramos sritis Estijos Respublikoje
Analogiškai Estijoje, kaip ir kitose naujose ES šalyse – narėse, dėl trumpo programinio
laikotarpio (2004–2006 m.) nebuvo numatytas ir vykdomas tarpinis programos vertinimas, kurio
metu būtų atliekama išsamesnė paramos analizė (ne tik finansiniai ir fiziniai pasiekimai). Studijos
rengimo metu buvo galimybė pasinaudoti tik Estijos Respublikos 2004–2006 m. Nacionaliniu
plėtros planu ir jo priedu, 2004 ir 2005 metų metinės NPP įgyvendinimo ataskaitos nebuvo viešai
prieinamos, todėl šioje dalyje pateikiame tik suplanuotus rodiklius šioje Studijoje nagrinėjamose
paramos srityse. Dėl duomenų trūkumo negalime palyginti Estijos pasiekimų su Lietuvos BPD
metinėse ataskaitose fiksuojamais pasiekimais ir rezultatais.
23 lentelė. 2004–2006 m. tiesioginės ir netiesioginės paramos verslui planuoti rodikliai Estijos Respublikoje
Nr.

Paramos sritys

Planuoti rodikliai

1

Įmonių investicijos produktyvumui didinti (2.1 priemonė)

Gavusių paramą įmonių skaičius: 1650

2

Konsultacinės paslaugos, teikiamos neviešųjų pareiškėjų (NPP
2.1 priemonė)

Sukurta naujų darbo vietų (Vyrai/Moterys):
1300 (650/650)

3

Parama pradedančiajam verslui (NPP 2.1 priemonė)

4

Viešų pareiškėjų, teikiančių
skatinimas (NPP 2.1 priemonė)

5

Verslo įmonių infrastruktūra verslo poreikiams tenkinti (NPP
2.2 priemonė)

6

paslaugas

Viešosios infrastruktūros, reikalingos
tenkinti, vystymas (NPP 2.2 priemonė)

Išsaugotos darbo vietos (V/M): 200 (100/100)

verslui,

verslo

veiklos

poreikiams

Padedant struktūriniams fondams sukurtos
naujos įmonės: 500
Paramą gavusių projektų skaičius: 65

Sukurta naujų darbo vietų (Vyrai/Moterys):
3500 (1750/1750)
Išsaugotos darbo vietos (V/M): 650 (325/325)

7

Viešųjų teritorijų (pramoninių zonų) investicijoms vystymas
(NPP 2.2 priemonė)

8

Įmonių MTTP techninės bazės stiprinimas (NPP 2.3 priemonė)

Paremtų projektų skaičius: 100. Iš jų:

9

Įmonių MTEP veiklos aktyvumo didinimas (NPP 2.3
priemonė)

Įmonių projektai: 28
MTEP ir švietimo institucijų projektai: 15

10

Mokslinių tyrimų institucijų MTEP infrastruktūros plėtra (NPP
2.3 priemonė)

Bendri projektai (bendradarbiaujant su
įmonėmis): 32

11

Mokslinių tyrimų institucijų MTEP infrastruktūros plėtra (NPP
2.3 priemonė)

Paramos struktūrų projektai: 25

12

Verslo ir mokslo bendradarbiavimo priemonės (NPP 2.3
priemonė)

13

Viešų pareiškėjų, teikiančių MTEP paslaugas verslui, veiklos
skatinimas (NPP 2.3 priemonė)

Sukurta naujų darbo vietų (Vyrai/Moterys):
800 (400/400)

Šaltinis: sudaryta remiantis Estonian National Development Plan for the Implementation of the EU Structural Funds –
Single Programming Document 2004 – 2006, Estonian National Development Plan for the Implementation of the EU
Structural Funds – Single Programming Document 2004 – 2006 Programme Complement.
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Šioje lentelėje suplanuoti rodikliai sugrupuoti pagal Estijos NPP priemones – 2.1, 2.2 ir 2.3.
Detalesnio skirstymo pagal priemonių veiklų grupes ar subpriemones nebuvo. Tačiau iš tokios gana
ribotos informacijos galima daryti apibendrinimus:
• Pagrindinis priemonių suplanuotas rodiklis buvo sukurtų naujų darbo vietų skaičius.
Atitinkamai paramos sąlygos buvo ženkliai orientuotos į darbo vietų kūrimą, o įmonės,
siekiančios paramos produktyvumui didinti, tai galėjo traktuoti kaip sąlygą paramai
gauti;
• Nevienodos tiesioginės paramos verslui teikimo sąlygos pradedančioms ir jau
veikiančioms įmonėms neabejotinai turėjo paskatinti didesnį finansuotų pradedančiųjų
įmonių dalį procentais nuo visų įmonių;
• Nevienodos tiesioginės paramos verslui teikimo sąlygos MVĮ ir DĮ neabejotinai turėjo
paskatinti didesnį finansuotų MVĮ įmonių dalį procentais nuo visų įmonių. Beje, DĮ
galėjo pretenduoti tik į paramą MTEP veiklos aktyvumo didinimui.
Pagal Estijos Nacionalinį plėtros planą, 2 prioriteto projektams numatyta skirti 97,6 mln.
EUR, iš kurių 73,2 mln. EUR skiriama iš Europos Regioninės Plėtros Fondo ir 24,4 mln. EUR iš
Estijos nacionalinio biudžeto13. Remiantis 2006 m. liepos 31 d. duomenimis, iš viso pagal Estijos
NPP 2 Prioritetą „Įmonių konkurencingumas“ buvo patvirtinti 1925 projektai (įskaitant 2.4
priemonę „Turizmo plėtra“) už 85,9 mln. EUR sumą (iš kurių ES dalis sudaro 61,8 mln. EUR).
Apibendrinančių išvadų dėl paramos lėšų įsisavinimo Estijoje galutinai negalime pateikti, nes
viešai buvo prieinama tik informacija apie Estijos NPP 2.2 priemonę „Verslo infrastruktūros
plėtra“: per 2006 m. iš viso buvo pateiktos 164 paraiškos, iš kurių patvirtintos buvo net 106
paraiškos (65 proc. nuo pateiktų paraiškų). Šioms paraiškoms skirta ES SF paramos už 7 282 608
EUR.
Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodyta bendra informacija apie Europos Regioninės
Plėtros Fondo finansinę paramą bei jos įsisavinimo progresą, įgyvendinant Estijos NPP 2004–2006
m.
24 lentelė. Europos Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinimas Estijoje, 2006 m. spalio 31 d.
Fondas Bendra fondo
Panaudotos paramos
Įgyvendinimo lygis %,
Patvirtintos
dydis nuo 2004 m.
suma (2004–
paraiškos nuo 2004 patvirtintos paraiškos /
(mokėjimai)
2006 m.), mln.
m. (mln. EUR)
fondo suma
(mln. EUR)
EUR
ERPF

232,82

207

88,91 %

85,9

Įgyvendinimo lygis %
(panaudotos paramos
dydis / fondo suma)
36,89 %

Šaltinis: http://www.struktuurifondid.ee

Remiantis oficialios interneto svetainės apie ES Struktūrinių fondų paramą Estijoje
duomenimis (2006 m. lapkričio 31 d.), Estija buvo antra pagal ES lėšų įsisavinimo lygį tarp dešimt
naujų ES šalių-narių (ES 10).

13

http://www.struktuurifondid.ee
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Apibendrinimas
Dėl duomenų apie patirtį ir pasiekimus Estijos Respublikoje, įgyvendinant 2004 – 2006 m.
Nacionalinį plėtros planą, trūkumo gana sudėtinga daryti apibendrinimus, tačiau keletą aspektų
galima paminėti:
• Tarp tiesioginės ir netiesioginės paramos verslui paramos sričių vyrauja tradiciniai
rodikliai – naujų darbo vietų steigimas ir paremtų projektų (įmonių) skaičius.
• Atsižvelgiant į nemažą paramos sričių skaičių Estijos 2004 – 2006 m. NPP, numatytas
nedidelis, bet bendrų rodiklių skaičius. Tai, be abejo, palengvina Vadovaujančios
institucijos rodiklių monitoringo funkciją.
Verslo sąlygas Estijoje galima apibendrinti taip:
• Priešingai negu Čekijoje, tačiau taip kaip Lietuvoje, finansinės inžinerijos priemonės
nebuvo taikomos;
• Priešingai negu Lietuvoje, MVĮ ir DĮ buvo taikomos nevienodos tiesioginės paramos
verslui sąlygos (skirtingas maksimalus paramos dydis ir intensyvumas). Tai turėjo
įtakoti didesnį MVĮ pateiktų paraiškų skaičių. Deja, šių duomenų neturime, todėl
patvirtinti šios hipotezės negalime;
• Verslo infrastruktūros projektams buvo gerokai sumažintas paramos intensyvumas,
atsižvelgiant į nacionalines regioninės pagalbos gaires ir regioninės pagalbos žemėlapį.
Galima daryti bendrą prielaidą, kad Estijoje taikytose sąlygose buvo užprogramuota
intencija paskirstyti po ribotą paramos sumą, bet kuo didesniam skaičiui įmonių, o ypač MVĮ.

Sąlygos pagal paramos sritis Čekijos Respublikoje
Tiesioginės ir netiesioginės paramos verslui teikimo sąlygos Čekijoje, įgyvendinant Čekijos
2004–2006 metų Veiksmų programos „Pramonė ir verslas“ (toliau – VP) – atitikmuo Lietuvos
BPD – priemones, Studijoje nagrinėjamose paramos srityse pateikiamos 25 lentelėje.
Paramos formos. Čekijoje 2004–2006 m. parama buvo skiriama tiek dotacijų, tiek ir
paskolų forma. Priešingai nei Lietuvoje ar Estijoje, Čekijoje buvo numatytos finansinės inžinerijos
priemonės: ilgalaikių ir lengvatinių paskolų (be palūkanų ir mažesne nei rinkos palūkanų norma)
forma parama buvo teikiama 2 prioriteto „Įmonių konkurencingumo plėtra“ 1 priemonės „MVĮ
steigimas ir plėtra“ veiklų grupių „Parama pradedančiajam verslui“ (START), „Parama
besiplečiančiajam verslui“ (CREDIT) ir 2 prioriteto „Įmonių konkurencingumo plėtra“ 2
priemonės „Parama inovacijoms produktuose, technologijose ir paslaugose“ (INNOVATION)
projektams.
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25 lentelė. Paramos verslui teikimo sąlygos Čekijoje, įgyvendinant Čekijos 2004–2006 metų Veiksmų programą „Pramonė ir verslas“
Nr. Paramos sritys

Valstybės pagalbą
reglamentuojantys
ES teisės aktai
Nacionalinės
1 Viešosios
infrastruktūros, regioninės pagalbos
reikalingos
gairės
verslo
poreikiams
tenkinti,
vystymas (VP
1.2 priemonės
programa
„REAL
ESTATE“)

Paramos
forma

Pareiškėjai

Paramos gavėjai

Maksimalus intensyvumas

Maksimalus
paramos dydis

Papildomi reikalavimai

Dotacija

Savivaldybė,
savivaldybių
asociacija arba
regionų valdžia

Savivaldybė,
savivaldybių
asociacija arba
regionų valdžia

Projektams su pradine investicija, kai
nekilnojamasis
turtas
perduodamas/
išnuomojamas ir generuoja pajamas: kainų
skirtumas
(skirtumas
tarp
projekto
įgyvendinimo kainos ir rinkos kainos);
Projektams su pradine investicija, kai
nekilnojamasis
turtas
neperduodamas/neišnuomojamas ir negeneruoja
pajamų: 75 proc. Projektų ir dokumentacijos
paruošimas (jeigu numatyta kaip atskiras
projektas): 75 proc. Jeigu strateginės reikšmės
projektas, gali būti taikoma 100 proc.; Jeigu
statomi 2 ir 3 klasės viešieji keliai: 75 proc.

Bendriems
projektams: 500
mln. CZK (~
17,8 mln. EUR)
Strateginiams
projektams: 1,5
mlrd. CZK (~
53,6 mln. EUR)

Taikomi visai paramos sričiai: 1)
projektas prisidės prie modrnių
gamybos, gaminančios aukštos
pridėtinės vertės gaminius ir turinčios
stiprų eksporto potencialą, patalpų
plėtros; 2) projektas prisidės prie TUI
traukos; 3) minimalus paramos dydis
0,5 mln. CZK (~ 178 00 EUR)
projektų ir dokumentacijos paruošimo
projektui; 4) minimalus paramos
dydis 1 mln. CZK (~ 35 700 EUR)
visais kitais atvejais

Privačios įmonės,
užsiimančios
komercinio
nekilnojamojo
turto vystymu

Privačios įmonės,
užsiimančios
komercinio
nekilnojamojo
turto vystymu

Projektams su pradine investicija kai
nekilnojamasis
turtas
perduodamas/
išnuomojamas ir generuoja pajamas: kainų
skirtumas
(skirtumas
tarp
projekto
įgyvendinimo kainos ir rinkos kainos); Projektų
ir dokumentacijos paruošimas (jeigu numatyta
kaip atskiras projektas): 46 proc. Jeigu
strateginės reikšmės projektas, gali būti taikoma
100 proc.; Jeigu statomi 2 ir 3 klasės viešieji
keliai: 75 proc. Konsultacinėms paslaugoms (tik
MVĮ): 50 proc.

Bendriems
projektams: 500
mln. CZK (~
17,8 mln. EUR)
Strateginiams
projektams: 1,5
mlrd. CZK (~
53,6 mln. EUR)

Taikomi visai paramos sričiai: 1)
projektas prisidės prie gamybos,
gaminančios aukštos pridėtinės vertės
gaminius ir turinčios stiprų eksporto
potencialą; 2) projektas prisidės prie
TUI traukos; 3) minimalus paramos
dydis 0,5 mln. CZK (~ 17 800 EUR)
projektų ir dokumentacijos paruošimo
projektui; 4) minimalus paramos
dydis 1 mln. CZK (~ 35 700 EUR)
visais kitais atvejais

Mokslo ir
Mokslo ir
Projektams su pradine investicija, kai
technologijų parkai technologijų parkai nekilnojamasis
turtas
perduodamas/
išnuomojamas ir generuoja pajamas: kainų
skirtumas
(skirtumas
tarp
projekto
įgyvendinimo kainos ir rinkos kainos);
Projektams su pradine investicija, kai
nekilnojamasis
turtas
neperduodamas/
neišnuomojamas ir negeneruoja pajamų: 46
proc.; Projektų ir dokumentacijos paruošimas
(jeigu numatyta kaip atskiras projektas): 46
proc. Jeigu strateginės reikšmės projektas, gali
būti taikoma 100 proc.; Jeigu statomi 2 ir 3
klasės viešieji keliai: 75 proc.

Bendriems
projektams: 500
mln. CZK (~
17,8 mln. EUR)
Strateginiams
projektams: 1,5
mlrd. CZK (~
53,6 mln. EUR)

Taikomi visai paramos sričiai: 1)
projektas prisidės prie gamybos,
gaminančios aukštos pridėtinės vertės
gaminius ir turinčios stiprų eksporto
potencialą; 2) projektas prisidės prie
TUI traukos; 3) minimalus paramos
dydis 0,5 mln. CZK (~ 17 800 EUR)
projektų ir dokumentacijos paruošimo
projektui; 4) minimalus paramos
dydis 1 mln. CZK (~ 35 700 EUR)
visais kitais atvejais.
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Paramos verslui teikimo sąlygos Čekijoje, įgyvendinant Čekijos 2004–2006 metų Veiksmų programą „Pramonė ir verslas“ (25 lentelės tęsinys)
Nr. Paramos sritys

2 Infrastruktūra
pramonės
tyrimams,
plėtrai ir
inovacijoms (VP
1.1 priemonės
programa
„PROSPERITY
“)
3 Klasterizacijos
procesų
skatinimas ir
rėmimas (VP
1.4 priemonės
programa
„CLUSTERS“)

Valstybės
Paramos
pagalbą
forma
reglamentuojant
ys ES teisės
aktai
Iš dalies de
Dotacija
minimis ir MVĮ
išimties
reglamentas

Valstybės
pagalba šiai
paramos sričiai
neteikiama

Dotacija

Pareiškėjai

Paramos
gavėjai

Maksimalus
intensyvumas

Maksimalus paramos
dydis

Universitetai,
mokslo
institutai,
tyrimų
institutai,
viešojo
administravimo
institucijos
(savivaldybės,
regionai)
CzechInvest,
savivaldos ir
regionų
valdžios
institucijos,
švietimo
institucijos ir
tyrimų institutai

Verslo
inkubatoriai,
mokslo ir
technologijų
parkai,
technologijų
perdavimo
centrai

75 proc.

Projektams su pradine
investicija: nuo 3 mln.
CZK (~ 107 000 EUR)
iki 150 mln. CZK. (~ 5,3
mln. EUR) Projektams
be pradinės investicijos:
nuo 0,5 mln. CZK (~ 17
800 EUR) iki 30 mln.
CZK (~ 1 mln. EUR)

Įmonė arba
įmonių
asociacijos

4 Konsultacinės
Valstybės
paslaugos,
pagalba šiai
teikiamos ne
paramos sričiai
viešųjų
neteikiama
pareiškėjų (VP
1.4 priemonės
programa
„REGISTER OF
ADVISORS“)

-

CzechInvest

Įmonių, tinkamų Įmonių, tinkamų jungtis į
CzechInvest,
savivaldos ir jungtis į klasterius,
klasterius, paieška: 1
regionų
paieška: 75 proc.
mln. CZK (~ 35 700
valdžios
EUR)
institucijos,
švietimo
institucijos ir
tyrimų
institutai
Įmonė arba Klasterių steigimas ir Klasterių steigimas ir
įmonių
plėtra: 50 proc., t.y., plėtra: 45 mln. CZK (~
asociacijos 75 proc. (pirmiems
1,6 mln. EUR)
metams po
įsteigimo); 50 proc.
(antriems metams po
įsteigimo); 25 proc.
(tretiems metams po
įsteigimo);
CzechInvest
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-

Papildomi reikalavimai

Taikomi visai paramos sričiai: 1) projektas prisidės prie aukštos
pridėtinės vertės technologinių sprendimų įgyvendinimo mokslo ir
technologijų parkuose; 2) projektas skatins sinergiją tarp įvairių
nacionalinių mokslo ir plėtros programų ir technologijų programų;
3) užtikrins bendradarbiavimą su tyrimų ir mokslo institutais ir
universitetais; 4) sukurs naujų darbo vietų; 5) veikla, kuriai skirta
parama turi tęstis ne mažiau kaip 5 metus nuo projekto pabaigos.

1) projektas skatins socialinę atsakomybę tarp klasterio įmonių
(naujų darbo vietų steigimas ir išlaikymas, vidutinio atlyginimo
didinimas); 2) ne mažiau kaip 60 proc. klasterio įmonių turi būti
MVĮ, švietimo institucijos ir tyrimų institutai; 3) klasterį turi sudaryti
ne mažiau kaip 15 nepriklausomų organizacijų, iš kurių 75 proc.
veikia gamybos, prekybos ir paslaugų sektoriuose; 4) minimalus
paramos dydis 200 000 CZK (~ 7 000 EUR)

1) projektas prisidės prie klasterio įmonių eksporto potencialo
augimo; 2) projektas skatins socialinę atsakomybę tarp klasterio
įmonių (naujų darbo vietų steigimas ir išlaikymas, vidutinio
atlyginimo didinimas); 3) ne mažiau kaip 60 proc. klasterio įmonių
turi būti MVĮ, švietimo institucijos ir tyrimų institutai; 4) klasterį turi
sudaryti ne mažiau kaip 15 nepriklausomų organizacijų, iš kurių 75
proc. veikia gamybos, prekybos ir paslaugų sektoriuose; 5)
minimalus paramos dydis 3 mln. CZK (~ 107 000 EUR) 6) parama
gali būti teikiama 3 metus po klasterio įsteigimo
projektas ženkliai padidins ir pagerins konsultavimo paslaugas,
didinančias Čekijos įmonių konkurencingumą tarptautinėse rinkose;
Paslaugų ir priemonių įsigijimas buvo vykdomas atsižvelgiant į
Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.
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Paramos verslui teikimo sąlygos Čekijoje, įgyvendinant Čekijos 2004–2006 metų Veiksmų programą „Pramonė ir verslas“ (25 lentelės tęsinys)
Nr.

Paramos sritys

Valstybės pagalbą
reglamentuojantys
ES teisės aktai

5 Parama
pradedančiajam
verslui (VP 2.1
priemonės
programa START)

de minimis

6 Rizikos kapitalo
priemonės ir kiti
finansinės
inžinerijos
instrumentai (VP
2.1 priemonės
programa
CREDIT)

de minimis

Paramos forma

Pareiškėjai

Ilgalaikė lengvatinė Fiziniai asmenys, turintys
paskola (be palūkanų) iki individualios veiklos
6 m. (materialiam ir pažymėjimus ir
nematerialiam turtui pradedantys savo verslą
pirmą kartą arba po ilgo
įsigyti) Dotacija
(konsultacinėms
intervalo; naujai įsteigtos
MĮ (registruotos ne vėliau
paslaugoms ir
dalyvavimui parodose) kaip prieš 12 mėn.);
Ilgalaikė lengvatinė
MĮ (įsteigtos nevėliau kaip
paskola (mažesnės nei
prieš 7 metus)
rinkoje palūkanos)
materialiam ir
nematerialiam turtui
įsigyti
Ilgalaikė lengvatinė
MĮ (įsteigtos nevėliau kaip
paskola (mažesnės nei
prieš 7 metus)
rinkoje palūkanos)
materialiam ir
nematerialiam turtui
įsigyti
Subordinuota paskola

MĮ (įsteigtos nevėliau kaip
prieš 7 metus)
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Paramos gavėjai

Maksimalus
intensyvumas

Maksimalus
paramos dydis

Papildomi reikalavimai

Fiziniai asmenys, turintys
individualios veiklos
pažymėjimus ir pradedantys
savo verslą pirmą kartą arba
po ilgo intervalo; naujai
įsteigtos MĮ (registruotos ne
vėliau kaip prieš 12 mėn.);

90 proc.

Fiziniams
asmenims: 500
000 CZK (~ 17
800 EUR); MĮ: 1
mln. CZK (~ 35
700 EUR)

1) fizinis asmuo privalėjo lankyti
kvalifikacijos kėlimo kursus pagal
ADVISORY programą; 2)
mažiausias bendrafinansavimo
intensyvumas 10 proc. 3) mažiausias
paramos dydis: 100 000 CZK (~ 3
500 EUR);

MĮ (įsteigtos nevėliau kaip
prieš 7 metus)

90 proc.

MĮ (įsteigtos nevėliau kaip
prieš 7 metus)

80 proc.

MĮ: 2 mln. CZK 1) MĮ ilgalaikė lengvatinė paskola
(~ 71 500 EUR) gali būti suteikta iki 6 metų (metinės
palūkanos – 4 proc.); 2) MĮ
mažiausia ilgalaikė lengvatinė
paskola: 0,2 mln. CZK (~ 7 100
EUR);
MĮ: 5 mln. CZK 1) MĮ ilgalaikė lengvatinė paskola
(~ 178 000 EUR) gali būti suteikta iki 6 metų (metinės
palūkanos – 4 proc.); 2) MĮ
mažiausia ilgalaikė lengvatinė
paskola: 2 mln. CZK (~ 71 500
EUR)

MĮ (įsteigtos nevėliau kaip
prieš 7 metus)

50 proc.

MĮ: 7 mln. CZK 1) MĮ ilgalaikė subordinuota paskola
(~ 250 000 EUR) gali būti suteikta iki 8 metų
(lengvatinis periodas iki 5 metų,
metinės palūkanos – 3 proc.); 2) MĮ
mažiausia ilgalaikė subordinuota
paskola: 0,5 mln. CZK (~ 17 800
EUR)
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Paramos verslui teikimo sąlygos Čekijoje, įgyvendinant Čekijos 2004–2006 metų Veiksmų programą „Pramonė ir verslas“ (25 lentelės tęsinys)
Nr.

Paramos sritys

7 Įmonių
investicijos
produktyvumui
didinti (VP 2.1
priemonės
programa
DEVELOPMENT
II)
8

Valstybės pagalbą
reglamentuojantys
ES teisės aktai
MVĮ išimties
reglamentas

Įmonių
Iš dalies de minimis ,
investicijos
MVĮ išimties
produktyvumui
reglamentas ir
didinti (VP 2.2
nacionalinės
priemonės
regioninės pagalbos
programa
gairės
„INNOVATION“)

Paramos forma

Pareiškėjai

Paramos gavėjai

Dotacija

MVĮ

MVĮ

Dotacija

Ilgalaikė lengvatinė
paskola (iki 9 metų,
lengvatinis periodas iki 4
metų, metinės palūkanos
– 3 proc.)

Privačios įmonės,
Privačios įmonės,
diegiančios inovatyvius
diegiančios inovatyvius
sprendimus ir pritaikančios sprendimus ir pritaikančios
mokslinių tyrimų ir plėtros mokslinių tyrimų ir plėtros
rezultatus savo
rezultatus savo ekonominėje
ekonominėje veikloje
veikloje
MVĮ

MVĮ

Maksimalus
intensyvumas

Maksimalus
paramos dydis

Papildomi reikalavimai

30 proc. (+ priedai 6 mln. CZK (~
iki 40 proc., jeigu 215 000 EUR)
projektas
įgyvendinamas
regione,
įvardintam Čekijos
Vyriausybės
nutarime)

1) projektas padidins MVĮ plėtros
potencialą bei eksporto augimą; 2)
mažiausias paramos dydis: 1,5 mln.
CZK (~ 54 000 EUR).

Produktų ir/arba
technologijų
inovacijos: 50
mln. CZK (~ 1,8
mln. EUR) ;
Paslaugų
60 proc. (valstybės inovacijos: 25
pagalba iki 46 mln. CZK (~ 894
000 EUR)
proc.)

1) mažiausias paramos dydis: 3 mln.
CZK (~ 107 000 EUR)

46 proc.

1) mažiausias paramos dydis: 1 mln.
CZK (~ 35 700 EUR); 2) maksimali
projekto trukmė – 3 metai

Šaltinis: sudaryta remiantis Operational Programme Industry and Enterprise 2004 – 2006 of the Czech Republic, Ministry of Industry and Trade of the Czech
Republic, 2003, The Programme Complement of the Operational Programme Industry and Enterprise 2004 – 2006 of the Czech Republic, Ministry of Industry
and Trade of the Czech Republic, 2004.
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Paramos intensyvumas. VP-oje „Pramonė ir verslas“ buvo identifikuotos tokios bendrosios
paramos teikimo taisyklės, nustatančios paramos maksimalų intensyvumą:
• Tiesioginė parama verslo įmonėms iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos
regioninės plėtros fondo) dotacijų forma negali būti didesnė nei 35 proc. visų projekto
tinkamų išlaidų;
• Kitais atvejais paramos dydis gali būti iki 75 proc. visų projekto tinkamų išlaidų;
• Investicijų į infrastruktūrą, iš kūrių gali būti generuojamos pajamos, parama negali būti
didesnė nei 40 proc. visų projekto tinkamų išlaidų;
• Paramos paskolų forma – ERPF dalis negali būti didesnė nei 45 proc. visų projekto
tinkamų išlaidų;
• Valstybės pagalbos dydis, t. y. valstybės pagalbos dydis nuo visų projekto tinkamų
išlaidų išreikštas procentais, turi atitikti Valstybės Pagalbos Intensyvumo Čekijos
Respublikoje 2004–2006 metams regioninės pagalbos žemėlapį.
Specifiniai reikalavimai paramos intensyvumui Čekijoje buvo nustatyti pagal ES teisės
aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą, nuostatas.
Didesnę dalį paramos sričių (trijose paramos srityse iš penkių), kurioms buvo teikiama
valstybės pagalba, reglamentavo de minimis taisyklė. Tačiau tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus
projektų pareiškėjams (verslo aplinka) teikiamą valstybės pagalbą reglamentavo de minimis
taisyklė, MVĮ išimties reglamentas ir nacionalinės regioninės pagalbos gairės. Vienintelei paramos
verslui sričiai „Konsultacinės paslaugos, teikiamos neviešųjų pareiškėjų (VP 1.4 priemonės
programa „REGISTER OF ADVISORS“)“ nebuvo taikoma valstybės pagalba.
Bendrai vertinant visų priemonių sąlygas, Čekijoje buvo keletas didžiausio leistino paramos
intensyvumo pakeitimų tiesioginei paramai verslui atvejų, palyginti su ES teisės aktų,
reglamentuojančių valstybės pagalbą, maksimaliomis intensyvumo ribomis:
• Paramos intensyvumas visoms įmonėms buvo sumažintas pradinių investicijų (paramos
sritis „Įmonių investicijos produktyvumui didinti (VP 2.2 priemonės programa
„INNOVATION“)“ projektams iki 46 proc., nors pagal nacionalines regioninės
pagalbos gaires ir patvirtintą regioninės pagalbos žemėlapį daugumoje Čekijos teritorijų
maksimalus paramos intensyvumas buvo didesnis nei 46 proc. (išskyrus Prahą);
• Paramos intensyvumas MVĮ buvo sumažintas pradinių investicijų (paramos sritis
„Įmonių investicijos produktyvumui didinti (VP 2.1 priemonės programa
DEVELOPMENT II)“ projektams nuo 65 proc. iki 30 proc. Buvo taikomi priedai iki 10
proc. (daugiausiai 40 proc. paramos intensyvumas) tik projektams, įgyvendinamiems
regionuose, įvardintiems Čekijos Vyriausybės nutarime Nr. 1005/2004.
Paramos dydis. Daugeliui paramos sričių didžiausias galimas paramos dydis buvo gerokai
sumažintas, palyginti su valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančiais ES teisės aktais:
• MVĮ investicijų produktyvumui didinti projektams (dotacijos iki ~ 215 000 EUR,
ilgalaikės paskolos iki ~ 894 000 EUR);
• Infrastruktūros pramonės tyrimams, plėtrai ir inovacijoms vystymo projektams (iki ~
5,3 mln. EUR su pradine investija ir ~ 1 mln. EUR be pradinės investicijos);
• Viešosios infrastruktūros, reikalingos verslo poreikiams tenkinti, vystymo projektams
(iki ~ 17,8 mln. EUR);
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Įmonių investicijų produktyvumui didinti projektams (dotacijos visoms įmonėms ir
ilgalaikės lengvatinės paskolos MVĮ iki ~ 1,8 mln. EUR (produktų ir/arba technologijų
inovacijos) arba ~ 894 000 EUR (paslaugų inovacijos);
Parama MTEP projektams. Priešingai negu Estijoje, Čekijoje šios paramos verslui sritys
nebuvo atskirai numatytos VP„Pramonė ir verslas“:
• Įmonių MTEP veiklos aktyvumo didinimas (taikomieji tyrimai ir eksperimentinė plėtra,
taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros galimybių studijos);
• Mokslinių tyrimų institucijų MTEP infrastruktūros plėtra;
• Viešų pareiškėjų, teikiančių MTEP paslaugas verslui, veiklos skatinimas;
Verslo ir mokslo ir tyrimų institutų bendradarbiavimo skatinimas buvo sudėtinė įmonių
investicijų produktyvumui didinti (VP 2.2 priemonės programa „INNOVATION“) projektų dalis.
Ir Lietuvoje, ir Estijoje bei Čekijoje paramos sritis „Įmonių MTEP techninės bazės
stiprinimas“ nebuvo visai numatyta programavimo dokumentuose.
Parama įmonių produktyvumui didinti ir inovacijų sklaidai. Visi projektai tiesioginei
paramai gauti turėjo atitikti priemonių ir priemonių veiklos grupių specifinius tinkamumo
kriterijus, o prioritetas buvo teikiamas projektams:
• diegiantiems naujas technologijas MVĮ;
• didinantiems MVĮ plėtros potencialą bei eksporto augimą;
• tobulinantiems MVĮ valdymą (naujų valdymo metodų diegimas, organizacinių pokyčių
valdymas);
• didinantiems gamybos našumą, lankstumą ir efektyvumą MVĮ;
• didinantiems produkcijos kokybinius parametrus;
• diegiantiems inovacijas produktuose, paslaugose ir technologijose.
Parama pradedančiosioms įmonėms. Parama pradedančiajam verslui buvo teikiama
lengvatinių paskolų forma pagal atskirą veiklų grupę (VP 2.1 priemonės programa „START“ ir
„CREDIT“). Tiesioginės paramos (dotacijos forma) pradinėms investicijoms pradedančiajam
verslui nebuvo numatyta tik konsultacinėms paslaugoms ir dalyvavimui parodose. Atsižvelgiant į
paramos gavėją, buvo taikomos skirtingo dydžio paskolos:
• Fiziniai asmenys, turintys individualios veiklos pažymėjimus ir pradedantys savo verslą
pirmą kartą arba po ilgo intervalo, galėjo tikėtis gauti ne daugiau kaip ~17800 EUR
ilgalaikes (iki 6 m.) ir lengvatines paskolas (be palūkanų) materialiam ir nematerialiam
turtui įsigyti;
• Naujai įsteigtos MĮ (registruotos ne vėliau kaip prieš 12 mėn.) – ~35700 EUR ilgalaikes
(iki 6 m.) ir lengvatines paskolas (be palūkanų) materialiam ir nematerialiam turtui
įsigyti.
Atitinkamai abiems atvejams buvo taikomi gana specifiniai reikalavimai, tokie kaip:
paramos intensyvumas (lengvatinės paskolos dydis) negalėjo būti didesnis nei 90 proc. visų
tinkamų projekto išlaidų; paramos gavėjai turėjo pademonstruoti savo finansines galimybes (ne
mažiau kaip 10 proc. nuosavų lėšų), fiziniai asmenys, pretenduojantys gauti lengvatines paskolas,
privalėjo lankyti mokymo kursus pagal ADVISORY programą, finansuojamą iš valstybės biudžeto.
Parama konsultacijoms. Kaip ir Lietuvos paramos atveju, Čekijoje 2004–2006 m. visose
priemonėse buvo leistinos tiek investicinės, tiek paslaugų pirkimo išlaidos. Viešosios
•
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infrastruktūros, reikalingos verslo poreikiams tenkinti, vystymo (VP 1.2 priemonės programa
„REAL ESTATE“), klasterizacijos procesų skatinimo ir rėmimo (VP 1.4 priemonės programa
„CLUSTERS“) ir įmonių investicijų produktyvumui didinti (VP 2.2 priemonės programa
„INNOVATION“) projektuose paramos intensyvumas konsultacinių paslaugų išlaidoms (tik MVĮ)
buvo fiksuotas: ne daugiau kaip 50 proc.
Parama klasteriams. Klasterizacijos procesus buvo numatyta skatinti netiesiogiai – per
vieną iš ES Struktūrinius fondus Čekijoje įgyvendinančių agentūrų „CzechInvest“, savivaldos bei
regionų valdžios institucijas ir tiesiogiai – paremiant verslo įmones arba jų asociacijas. Abiem
atvejams valstybės pagalbos reglamentai nebuvo taikomi14.
Verslo aplinka. Čekijos VP nemažai dėmesio buvo skirta gerinti verslo aplinką
(infrastruktūra) ir skatinti viešųjų pareiškėjų (verslo inkubatorių, mokslo ir technologijų parkų,
technologijų perdavimo centrų, tyrimų institutų, įmonių asocijacijų, savivaldybių ir regionų viešų
įstaigų), teikiančių paslaugas pradedančioms ir kitoms įmonėms, veiklą. Tokią paramą
reglamentavo nacionalinės regioninės pagalbos gairės, de minimis ir MVĮ išimties regamentai.
Buvo remiamos tiek paslaugų pirkimo (informacijos ir konsultavimo paslaugų kiekybinė ir
kokybinė plėtra, įmonių paieška klasteriams steigti, konsultantų registro sudarymas), tiek
investicinės išlaidos į infrastruktūrą (verslo inkubatorių, mokslo ir technologijų parkų, technologijų
perdavimo centrų steigimas, pramoninių zonų plėtra) tokioms paslaugoms teikti, kurios yra
neekonominio pobūdžio, veikla. Studijos dalyje „Priemonių vertinimas valstybės pagalbos taisyklių
požiūriu“ pateikiama išsami informacija apie tokios veiklos ir infrastruktūros finansavimo
galimybes valstybės pagalbos taisyklių požiūriu.
Remiamos veiklos. Didžioji dalis remiamų veiklų Čekijoje buvo nustatyta remiantis VP ir
VP priede nurodytomis veiklos sritimis bei ES teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos
teikimą, nuostatomis (pvz., Valstybės pagalba negali būti suteikta tokiems sektoriams kaip žemės
ūkis, žvejyba ir turizmas). Tačiau taip pat buvo nustatyta papildomų apribojimų sektoriams ar
veikloms, pvz., neremiami buvo projektai, susiję su produktų, išvardintų EB kombinuotosios
nomenklatūros I–IV skyriuose, IX skyriaus 45 skirsnyje ir XI skyriaus 53 skirsnio 53.01, 53.02
punktuose, gamyba, perdirbimu ar prekyba, nors šie skyriai apėmė daugiau produktų, negu
išvardinta Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede.
Reikalavimai pareiškėjams. Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams Čekijoje buvo nustatyti
remiantis VP ir VP priedu, ES teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą,
nuostatomis, priešstojiminės ES paramos praktika. Tiesioginės paramos verslui priemonėse buvo
atsižvelgta į ES teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą, nuostatas dėl paramos
neteikimo ekonominių sunkumų turinčioms įmonėms. Ekonominių sunkumų turinčio ūkio subjekto
apibrėžimas buvo pateiktas Studijos dalyje „Lietuvoje taikytų paramos verslui teikimo sąlygų ir
patirties analizė“.
Reikalavimai išlaidoms. Bendrieji reikalavimai išlaidoms buvo taikomi visose naujose ES
šalyse – narėse 2004–2006 m. programavimo periode ir jie buvo identiški:
• išlaidos turi būti patirtos po paraiškos padavimo;
• išlaidos, būtinos projektui vykdyti ir numatytos pagalbos sutartyje;
• išlaidos, pagrįstos atitinkamais finansiniais dokumentais.
14

The Programme Complement of the Operational Programme Industry and Enterprise 2004 – 2006 of the
Czech Republic, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, 2004, 27 psl.
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Specifiniai reikalavimai išlaidoms Čekijoje buvo nustatyti pagal išlaidų (kategorijų)
reikalingumą VP ir VP priede nurodytoms veikloms, ES teisės aktų, reglamentuojančių valstybės
pagalbos teikimą, nuostatas (tiesioginei paramai verslui), priešstojiminės ES paramos praktiką.
Keletas specifinių reikalavimų išlaidoms išvardinti žemiau:
• Projektuose, numatančiuose investicijas į infrastruktūrą pramonės tyrimams, plėtrai ir
inovacijoms (VP 1.1 priemonės programa „PROSPERITY“) bei viešosios
infrastruktūros, reikalingos verslo poreikiams tenkinti, vystymo projektuose (VP 1.2
priemonės programa „REAL ESTATE“), žemės įsigyjimas buvo traktuojamas kaip
tinkamos išlaidos, tačiau negalėjo būti didesnės nei 10 proc. tinkamų projekto išlaidų;
• Projektuose, numatančiuose investicijas į infrastruktūrą pramonės tyrimams, plėtrai ir
inovacijoms (VP 1.1 priemonės programa „PROSPERITY“), pareiškėjo veiklos kaštai
negalėjo būti didesni nei 50 proc. tinkamų projekto išlaidų;
• Projektuose, numatančiuose investicijas į infrastruktūrą pramonės tyrimams, plėtrai ir
inovacijoms (VP 1.1 priemonės programa „PROSPERITY“), išlaidos vandentiekio,
kanalizacijos, elektros ir dujų tiekimo sistemoms įrengti galėjo sudaryti ne daugiau kaip
40 proc. tinkamų projekto išlaidų;
• Projektuose, numatančiuose investicijas į infrastruktūrą pramonės tyrimams, plėtrai ir
inovacijoms (VP 1.1 priemonės programa „PROSPERITY“), išlaidos padengti verslo
inkubatoriuose inovatyvių įmonių nuomojamo ploto kainą, gali sudaryti atitinkamai nuo
30 proc. iki 50 proc. nuomos kainos per 3 einamuosius metus;
• Viešosios infrastruktūros, reikalingos verslo poreikiams tenkinti, vystymo projektuose
(VP 1.2 priemonės programa „REAL ESTATE“) nematerialaus turto išlaidos (tik DĮ)
galėjo sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. tinkamų projekto išlaidų su sąlyga, kad šios
išlaidos liks paramos gavėjo regione, kuriame padaryta investicija;
• Paramos pradedančiajam verslui (VP 2.1 priemonės programa START) projektuose
inventoriaus ir pareiškėjo veiklos kaštai (programinė įranga, išlaidos ekspertams,
projekto viešinimo paslaugoms) galėjo sudaryti ne daugiau kaip 50 proc. suteiktos
paskolos dydžio;
• Rizikos kapitalo priemonių ir kitų finansinės inžinerijos instrumentų projektuose (VP
2.1 priemonės programa CREDIT) inventoriaus ir pareiškėjo veiklos kaštai (programinė
įranga, išlaidos ekspertams, projekto viešinimo paslaugoms) galėjo sudaryti ne daugiau
kaip 40 proc. suteiktos paskolos dydžio;
• Įmonių investicijų produktyvumui didinti (VP 2.2 priemonės programa
„INNOVATION“) projektuose nematerialaus turto išlaidos (tik DĮ) galėjo sudaryti ne
daugiau kaip 25 proc. tinkamų projekto išlaidų, kai tuo tarpu MVĮ limitas nebuvo
nustatytas;
Bendrai vertinant, reikalavimai išlaidoms buvo realiai pagrįsti ir pakankamai detaliai ir
išsamiai apibūdinti.

Patirtis ir pasiekimai pagal paramos sritis Čekijos Respublikoje
Prieš analizuojant detaliau patirtį ir pasiekimus tiesioginės ir netiesioginės paramos verslui
srityse, verta pateikti bendrą informaciją apie Čekijai numatytą 2004–2006 m. finansinę paramą iš
ES struktūrinių fondų, o konkrečiai – iš Europos regioninės plėtros fondo.
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•

•

•

Veiksmų programai „Pramonė ir verslas“ buvo numatyta skirti 260,8 mln. EUR
(papildomai 86,95 mln. EUR iš nacionalinio biudžeto). Tai yra 17,94 proc. visos
paramos, skirtos Čekijai pagal pirmąjį tikslą;
VP 1 prioritetui „Verslo aplinkos plėtra“ buvo numatyta skirti 130,4 mln. EUR
(papildomai 43,47 mln. EUR iš nacionalinio biudžeto). Tai yra 50 proc. visos paramos,
skirtos Veiksmų programai „Pramonė ir verslas“;
VP 2 prioritetui „Įmonių konkurencingumo plėtra“ buvo numatyta skirti 119,9 mln.
EUR (papildomai 39,9 mln. EUR iš nacionalinio biudžeto). Tai yra 46 proc. visos
paramos, skirtos Veiksmų programai „Pramonė ir verslas“;

Čekijoje, kaip ir kitose naujose ES valstybėse narėse, dėl trumpo programavimo laikotarpio
(2004–2006 m.) tarpinis programos vertinimas, kurio metu būtų atliekama išsamesnė paramos
analizė (ne tik finansiniai ir fiziniai pasiekimai), nebuvo numatytas ir atliekamas. Studijos rengimo
metu buvo galimybė pasinaudoti Čekijos pramonės ir prekybos ministerijos 2006 m. balandžio
mėn. parengta, remiantis 2005 m. rodikliais15, metine Veiksmų programos „Pramonė ir verslas“
įgyvendinimo ataskaita. Planuotų ir pasiektų rezultatų rodikliai šioje Studijoje nagrinėjamose
paramos srityse pateikti 26 lentelėje.

15

http://www.mpo.cz/en/business-support/opie/
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26 lentelė. Tiesioginės ir netiesioginės paramos verslui pasiekimai Čekijos Respublikoje iki 2005 m. gruodžio 31
d.
Nr. Paramos sritys
1. Pramonės tyrimų, plėtros ir inovacijų
infrastruktūra (VP 1.1 priemonės
programa „PROSPERITY“)

Planuoti rezultatai
Pasiekti rezultati
Paremtų naujai įsteigtų verslo inkubatorių, Paremtų naujai įsteigtų verslo inkubatorių,
mokslo
ir
technologijų
parkų
bei mokslo ir technologijų parkų bei technologijų
technologijų perdavimo centrų skaičius: 15 perdavimo centrų skaičius: 15
Verslo inkubatorių, mokslo ir technologijų Verslo inkubatorių, mokslo ir technologijų
parkų paremtų inovatyvių įmonių skaičius parkų paremtų inovatyvių įmonių skaičius
programavimo periodu: 300
programavimo periodu: 22

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pastatytas, atnaujintas (modernizuotas) arba Pastatytas, atnaujintas (modernizuotas) arba
nupirktas plotas programavimo periodu: 30 nupirktas plotas programavimo periodu: 1
2
2
000 m
150 m
Projektų,
užtikrinančių
intelektualinės Projektų,
užtikrinančių
intelektualinės
nuosavybės
apsaugą,
skaičius nuosavybės apsaugą, skaičius programavimo
programavimo periodu: 50
periodu: 1
Mokslo tyrimų ir plėtros institutų ir Mokslo tyrimų ir plėtros institutų ir
universitetų,
dalyvaujančių
paremtuose universitetų,
dalyvaujančių
paremtuose
projektuose,
skaičius
programavimo projektuose, skaičius programavimo periodu:
periodu: 20
24
Viešosios infrastruktūros, reikalingos Naujai pastatytų arba renovuotų pastatų Naujai pastatytų arba renovuotų pastatų
verslo poreikiams tenkinti, vystymas plotas: 72 900 m2
plotas: 200 239 m2 (naujai pastatytų – 165
2
2
(VP 1.2 priemonės programa „REAL
973 m ; renovuotų – 34 356 m )
ESTATE“)
Paruoštas investicijoms plotas: 550 ha (iš Paruoštas investicijoms plotas: 16,6 ha (iš
kurio naujai paruoštas plotas (greenfields ) – kurio naujai paruoštas plotas (greenfields ) –
220 ha ir renovuotas – 300 ha)
0 ha ir renovuotas – 16,6 ha)
Klasterizacijos procesų skatinimas ir Įsteigtų klasterių skaičius: 10
Įsteigtų klasterių skaičius: 6
rėmimas (VP 1.4 priemonės programa
„CLUSTERS“)
Parama pradedančiajam verslui (VP Paremtų pradedančiųjų ir besiplečiančiųjų Paremtų pradedančiųjų ir besiplečiančiųjų
2.1 priemonės programa „START“) įmonių skaičius: 1 400
įmonių skaičius: 381
Paremta moterų, pradedančių savo verslą: Paremta moterų, pradedančių savo verslą:
mažiausiai 25 proc.
mažiausiai 42,78 proc.
Naujai įsteigtų darbo vietų skaičius: 4 000 Naujai įsteigtų darbo vietų skaičius: 414
Rizikos kapitalo ir kitos finansinės
Paremtų pradedančiųjų ir besiplečiančiųjų
inžinerijos priemonės (VP 2.1
įmonių skaičius: 151
Paremta moterų, pradedančių savo verslą:
priemonės programa „CREDIT“)
mažiausiai 29,14 proc.
Naujai įsteigtų darbo vietų skaičius: 1 048
Įmonių investicijos produktyvumui
didinti (VP 2.1 priemonės programa
„DEVELOPMENT II“)
Sukurtų naujų arba patobulintų technologijų, Sukurtų naujų arba patobulintų technologijų,
Įmonių investicijos produktyvumui
didinti (VP 2.2 priemonės programa produktų ir paslaugų skaičius programavimo produktų ir paslaugų skaičius programavimo
„INNOVATION“)
periodu: 100
periodu: 103
Paremtų bendrųjų tyrimų institutų ir įmonių Paremtų bendrųjų tyrimų institutų ir įmonių
projektų skaičius programavimo periodu: 20 projektų skaičius programavimo periodu: 29

Šaltinis: sudaryta, remiantis Annual implementation report of Operational Programme Industry and Enterprise 2004 –
2006 of the Czech Republic for 2005, Department of Structural Funds Ministry of Industry and Trade of the Czech
Republic, 2006.
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Tiesioginės ir netiesioginės paramos verslui projektai buvo pradėti įgyvendinti nuo 2005
metų, kadangi 2004 metais buvo priiminėjamos paraiškos tik Techninės pagalbos projektams
įgyvendinti iš įgyvendinančių institucijų „CzechInvest“, „CzechTrade“ ir Čekijos–Moravijos
garantijų ir plėtros banko.
Reikia paminėti, kad remiantis 2005 metų Čekijos Respublikos veiksmų programos
„Pramonė ir įmonė“ metine įgyvendinimo ataskaita, gana sudėtinga daryti išvadas, ar VP
numatytas tikslas – padidinti pramonės ir verslo paslaugų konkurencingumą, didinant ekonominį
našumą, užtikrinant užimtumo ir socialinę sanglaudą, – buvo pasiektas ar dar jo siekiama.
Tinkamai įvertinti, ar paramos teikimo sąlygos darė kokią nors įtaką konkretiems pareiškėjų
tikslams – tai pat gana keblu.
Atsižvelgiant į metinėje ataskaitoje pateikiamus rodiklius, galima daryti tam tikras išvadas:
• nors ir buvo taikomos nevienodos paramos teikimo sąlygos DĮ ir MVĮ, tačiau metinėje
įgyvendinimo ataskaitoje užfiksuota, kad 38 proc. (532 MVĮ iš 1400 MVĮ) buvo
paremtos 2005 metų laikotarpiu. Turint omenyje trumpą programavimo periodą,
pasiekimas nėra didelis;
• kai kurių rodiklių (verslo inkubatorių, mokslo ir technologijų parkų paremtų inovatyvių
įmonių skaičius; projektų, užtikrinančių intelektualinės nuosavybės apsaugą, skaičius;
pastatytas, atnaujintas (modernizuotas) arba nupirktas plotas; paruoštas investicijoms
plotas) žemas lygis yra susijęs su tuo, kad 2005 metais buvo finansuota nedaug
projektų, be to, infrastruktūros projektai yra ilgalaikiai ir jų rodikliai paaiškės
programos pabaigoje. Ateinančiais programavimo periodo metais finansuotinų projektų
skaičius gerokai padidės ir rodiklių pasiekimų lygis pasikeis;
• kai kurių rodiklių (mokslo tyrimų ir plėtros institutų ir universitetų, dalyvaujančių
paremtuose projektuose, skaičius; paremtų moterų, pradedančių savo verslą, procentinė
dalis; sukurtų naujų arba patobulintų technologijų, produktų ir paslaugų skaičius;
paremtų bendrų tyrimų institutų ir įmonių projektų skaičius) gana aukštas lygis yra
susijęs su tuo, kad tai buvo gana populiarios tarp pareiškėjų paramos sritys ir buvo
finansuota nemažai projektų;
• vienas iš reikšmingiausių 2.1 priemonės „MVĮ steigimas ir plėtra“ rodiklių – naujų
darbo vietų steigimas. Tai nebuvo kitų paramos sričių prioritetinis rodiklis.
Kitaip nei Lietuvoje, Čekijoje parama MVĮ, ir ypač pradedančiosioms įmonėms, buvo
suplanuota gana ambicingai:
• ne mažiau kaip 70 proc. lėšų, t.y. apie 111,99 mln. EUR, numatytų 2 prioritetui, buvo
suplanuota skirti būtent MVĮ;
• ne mažiau kaip 28 proc. visos paramos (1 400 nuo 5 000 paremtų įmonių) turėjo
sudaryti parama pradedančiajam verslui;
Toliau pateikiamoje 31 lentelėje parodomas tiesioginės paramos verslui pasiskirstymas
pagal paramos sritis; sudaryta, remiantis 2005 metų metine Čekijos Respublikos veiksmų
programos „Pramonė ir įmonė” įgyvendinimo ataskaita:
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27 lentelė. Tiesioginės paramos pasiskirstymas pagal paramos sritis
Paramos sritys

Gauta
paraiškų

Prašoma
paramos,
mln. EUR

Vidutinė
prašomos
paramos
suma
paraiškai
mln. EUR

Parama pradedančiajam verslui (VP
2.1 priemonės programa „START“)
Rizikos kapitalo ir kitos finansinės
inžinerijos priemonės (VP 2.1
priemonės programa „CREDIT“)
Įmonių investicijos produktyvumui
didinti (VP 2.1 priemonės
programa „DEVELOPMENT II“)
Įmonių investicijos produktyvumui
didinti (VP 2.2 priemonės
programa „INNOVATION“)

243

219

66.03

0.30

Pasirašyta Paramos suma
Vidutinė
sutarčių pagal sutartis paramos suma
vienai
sutarčiai
mln. EUR

mln. EUR

381

5.98

0.02

386

26.46

0.07

111

25.72

0.23

35

19.70

0.56

IŠ VISO
462
66.03
0.08
913
77.86
0.88
Šaltinis: sudaryta, remiantis Annual implementation report of Operational Programme Industry and Enterprise 2004 –
2006 of the Czech Republic for 2005, Department of Structural Funds Ministry of Industry and Trade of the Czech
Republic, 2006.

2005 metais tiesioginės paramos verslui srityje buvo pateiktos 1 226 paraiškos16 (be
energijos taupymo ir marketingo programų paraiškų) už 76,79 mln. EUR, o finansuota 913
projektų už 77,86 mln. EUR. Kadangi įgyvendinimo ataskaitoje neužfiksuota, nei kiek paraiškų
buvo pateikta, nei už kokią sumą ir atskirai pagal programas „START“ ir „CREDIT“, galima
teigti, kad šioms paramos sritims buvo pateikta daugiausiai, t.y. 764 paraiškos arba 62 proc. visų
pateiktų paraiškų. Akivaizdu, kad tiesioginės paramos teikimo srityje didžiausias pareiškėjų
aktyvumas buvo siekiant paramos MVĮ steigti, įmonėms modernizuoti ir inovacijoms diegti pagal
šias paramos sritis:
• „Parama pradedančiajam verslui (VP 2.1 priemonės programa „START“)“: 381
projektui suteikta lengvatinių paskolų už 5,98 mln. EUR;
• „Rizikos kapitalo ir kitos finansinės inžinerijos priemonės (VP 2.1 priemonės programa
„CREDIT“)“: 386 projektams suteikta lengvatinių paskolų už 26,46 mln. EUR;
• „Įmonių investicijos produktyvumui didinti (VP 2.1 priemonės programa
„DEVELOPMENT II“)“: 111 projektų skirta paramos už 25,72 mln. EUR.
Įgyvendinimo ataskaitoje taip pat nebuvo nurodyta, už kokią sumą pateiktos 243
paraiškos.

16

Apskaičiuota pagal bendrą pateiktų paraiškų skaičių 2 prioritetui. Annual implementation report of
Operational Programme Industry and Enterprise 2004 – 2006 of the Czech Republic for 2005, Department of
Structural Funds Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, 2006, 62 ir 75 psl.
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Paramos sritis „Įmonių investicijos produktyvumui didinti (VP 2.2 priemonės programa
„INNOVATION“)“ taip pat sulaukė didelio susidomėjimo, ypač MVĮ atstovų: pateikta 219
paraiškų už 66,03 mln. EUR, o finansuotos 35 paraiškos už 19,7 mln. EUR.
Bendras patvirtintų projektų skaičius (be energijos taupymo ir marketingo programų
paraiškų) – 913. Tai buvo beveik 63 proc. visų patvirtintų veiksmų programos projektų. Pagal
ekonominę veiklą iš paremtų projektų pagal paramos sritį „Įmonių investicijos produktyvumui
didinti (VP 2.2 priemonės programa „INNOVATION“)“ dominavo inžinerijos, chemijos,
informacinių sistemų ir technologijų, farmacijos ir plastiko pramonės šakos. Dėl kai kurių pirmiau
išvardintų duomenų trūkumo nėra pagrindo nurodyti vidutinę prašomos paramos sumą vienai
paraiškai. Dėl šios priežasties taip pat negalime nustatyti vidutinės skirtos paramos sumos bei
palyginti abiejų vidurkių.
Toliau pateikiamoje 28 lentelėje parodomas netiesioginės paramos verslui pasiskirstymas
pagal paramos sritis; sudaryta, remiantis 2005 metų metine Čekijos Respublikos veiksmų
programos „Pramonė ir įmonė“ įgyvendinimo ataskaita.
28 lentelė. Netiesioginės paramos pasiskirstymas pagal paramos sritis

Paramos sritys

Gauta Prašoma Vidutinė Pasirašyta Paramos suma
Vidutinė
paraiškų paramos, prašomos sutarčių pagal sutartis
paramos
mln.
paramos
suma vienai
EUR
suma
sutarčiai
paraiškai
mln. EUR
mln. EUR
mln. EUR

Pramonės tyrimų, plėtros ir inovacijų
27
48.72
1.8
8
12.7
1.59
infrastruktūra (VP 1.1 priemonės programa
„PROSPERITY“)
Viešosios infrastruktūros, reikalingos verslo
poreikiams tenkinti, vystymas (VP 1.2
140
122.39
0.87
23
28.17
1.22
priemonės programa
„REAL ESTATE“)
Klasterizacijos procesų skatinimas ir
22
0.57
0.03
13
0.35
0.03
rėmimas (VP 1.4 priemonės programa
„CLUSTERS“)
IŠ VISO
189
171.68
0.9
44
41.22
2.84
Šaltinis: sudaryta, remiantis Annual implementation report of Operational Programme Industry and Enterprise 2004 –
2006 of the Czech Republic for 2005, Department of Structural Funds Ministry of Industry and Trade of the Czech
Republic, 2006.

2005 metais netiesioginės paramos verslui srityje buvo pateikta 321 paraiška už 179,5 mln.
EUR. Atsižvelgiant į pateiktų paraiškų skaičių, galima daryti išvadą, kad didžiausias pareiškėjų
aktyvumas buvo pagal paramos sritį „Viešosios infrastruktūros, reikalingos verslo poreikiams
tenkinti, vystymas (VP 1.2 priemonės programa „REAL ESTATE“)“. Paramai gauti pagal šią
paramos sritį buvo pateikta 140 paraiškų už 122,39 mln. EUR. Siekiant pagerinti Viešosios
infrastruktūros paslaugų verslui teikimą, buvo paremta tik 16 proc. pateikusiųjų paraiškas
pareiškėjų. Dėl tokio neplanuoto paraiškų antplūdžio Veiksmų programos Priežiūros komitetas
nusprendė papildomai skirti šiai paramos sričiai 10 mln. EUR, perkeliant lėšas iš 1.3 priemonės
„Infrastruktūra žmogiškųjų išteklių plėtrai pramonėje ir verslo paslaugose“. Antra pagal pareiškėjų
aktyvumą paramos sritis buvo „Infrastruktūra pramonės tyrimams, plėtrai ir inovacijoms (VP 1.1
priemonės programa „PROSPERITY“)“: pateiktos 27 paraiškos už 48,72 mln. EUR, o finansuota
mažiau nei trečdalis (8 paraiškos už 12,7 mln. EUR).
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Apibendrinimas
Čekijoje 2004–2006 m. paramos verslui, teikiamos ES struktūrinių fondų lėšomis,
pasiekimai bei 2005 m. patirtis parodė, kad, nors ir buvo numatytos skirtingos sąlygos DĮ ir MVĮ
(skirtingas paramos intensyvumas, paramos forma, atskiros paramos sritys), tačiau pastebėta, kad
MVĮ paramos įsisavinimas tik pradėjo įsibėgėti. Čekijos veiksmų programos priežiūros komitetas,
atsižvelgdamas į nevienodą paraiškų teikimą pagal paramos sritis ir pasirašytų sutarčių skaičių,
inicijavo nemažai pataisų:
• Per 2005 metus buvo inicijuotas finansavimo plano perskirstymas tarp paramos sričių,
perkeliant lėšas iš mažiau populiarių sričių į didžiausias pagal surinktų paraiškų kiekį
paramos sritis (žr. 33 lentelę);
29 lentelė. Paramos perskirstymas 2005 metais

Paramos sritis
Rizikos kapitalo ir kitos finansinės
inžinerijos priemonės (VP 2.1
priemonės programa „CREDIT“)
Energijos taupymo programa (VP 2.3
priemonė)
Žmogiškųjų išteklių plėtrai pramonėje
ir verslo paslaugose infrastruktūra (VP
1.3 priemonė).
Viešosios infrastruktūros, reikalingos
verslo poreikiams tenkinti, vystymas
(VP 1.2 priemonės programa „REAL
ESTATE“)
Energijos taupymo programa (VP 2.3
priemonė)
Įmonių investicijos produktyvumui
didinti (VP 2.2 priemonės programa
„INNOVATION“)

Parama, mln. Perskirstymas, Parama po perskirstymo,
EUR
mln. EUR
mln. EUR
32.07

5

37.07

34.78

-5

29.780

20.87

-10

10.87

79.99

10

89.99

29.78

-6.4

23.38

41.74

6.4

48.14

Šaltinis: sudaryta, remiantis Annual implementation report of Operational Programme Industry and Enterprise 2004 –
2006 of the Czech Republic for 2005, Department of Structural Funds Ministry of Industry and Trade of the Czech
Republic, 2006.

•

•

Kai kurių paramos sričių, tokių kaip: „Parama pradedančiajam verslui (VP 2.1
priemonės programa „START“)“ įgyvendinimas parodė, jog ši programa buvo teisinga
parengta ir jokių fundamentalių pakeitimų nebuvo atlikta, tačiau potencialiems
pareiškėjams (fiziniams asmenims, ketinantiems steigti verslą) buvo palengvintos
paramos (lengvatinės paskolos forma) gavimo sąlygos – buvo atsisakyta reikalavimo
pateikti konsultacinės įmonės rekomendaciją;
Atsižvelgiant į paramos įsisavinimo tendencijas, paramos srities „Rizikos kapitalo ir
kitos finansinės inžinerijos priemonės (VP 2.1 priemonės programa „CREDIT“)“
paramos gavimo sąlygos taip pat buvo pakeistos: teikiant lengvatines paskolas iki 5
mln. CZK (~ 178 000 EUR) ir subordinuotas paskolas iki 7 mln. CZK (~ 250 000
EUR), buvo atsisakyta MĮ 2 metų įmonės veiklos reikalavimo, taip suteikiant galimybę
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•

didesniam skaičiui MĮ dalyvauti „CREDIT“ programoje; teikiant mažas lengvatines
paskolas iki 2 mln. CZK (~ 71 500 EUR), dviem metais buvo pratęstas reikalaujamas
maksimalus įmonės gyvavimo terminas (buvo septyneri metai);
Paramos sritis „Įmonių investicijos produktyvumui didinti (VP 2.2 priemonės programa
„INNOVATION“)“, kurioje buvo numatyta teikti finansinę paramą dviem formomis –
dotacija ir ilgalaike lengvatine paskola – įvertintina dvejopai. Parama įmonėms dotacijų
forma bus ir toliau teikiama iki programavimo periodo pabaigos arba kol bus
panaudotos visos lėšos, o štai parama ilgalaikės lengvatinės paskolos forma 2006 metai
jau nebuvo tęsiama dėl per mažo susidomėjimo ir paraiškų skaičiaus.
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IV. Palyginamoji analizė
ES struktūrinių fondų paramos priemonių sąlygų ir patirties palyginimas
Akivaizdžiausias skirtumas tarp Lietuvos ir kitų nagrinėtų ES šalių paramos sąlygų,
įgyvendinant ES struktūrinės paramos priemones, yra paramos formų įvairovė kitose ES šalyse
(dotacijos, lengvatinės paskolos, rizikos kapitalo priemonės, grąžintini avansai MTEP projektams
kartu su subsidija ir kt.). Lietuvoje, vykdant ES struktūrinių fondų remiamas priemones, iki šiol
buvo panaudota tik viena paramos forma – dotacija. Be to, kitose ES šalyse įgyvendinant vieną
priemonę yra naudojamos kelios paramos formos. Taip pat pažymėtina, kad įvairios paramos
formos (išskyrus rizikos kapitalą) po vieną ar kelias vienoje priemonėje buvo taikomos ne tik
senosiose, bet ir naujosiose ES narėse (Čekijoje).
Didelę įtaką tiesioginės paramos verslo sąlygoms nustatyti turi vadinamieji regioninės
pagalbos žemėlapiai – pagal statistinius rodiklius nustatytos regioninės pagalbos atskiriems
regionams intensyvumo ribos, kurioms pritaria Europos Komisija. 2000–2006 m. laikotarpiu,
regioninės pagalbos ribos turėjo įtakos ne tik investicinės pagalbos, bet ir pagalbos MTEP veiklai
intensyvumo riboms nustatyti, kadangi ankstesniame dokumente, reglamentavusiame pagalbą
MTEP, pagalbos intensyvumo papildomi procentiniai punktai buvo skiriami ir už veiklą, vykdomą
remtiname regione.
Pagal statistinius rodiklius Lietuvoje buvo nustatytas vienas ir gana aukštas paramos
intensyvumo lygis (50 proc.), kitose ES šalyse šis lygis įvairiuose šalies regionuose buvo skirtingas
ir mažesnis negu Lietuvoje (žr. 30 lentelę).
30 lentelė. Regioninės pagalbos intensyvumo ribos Lietuvoje ir kitose ES šalyse 2000 (2004)–2006 m.
Šalis
Paramos intensyvumas regionuose
Jungtinė Karalystė
10%
15%
20% 30%
35%
40%
Airija
17,5%
40%
Čekija
20%
46% 48% 49%
Estija
40%
Lietuva

50%
50%
50%

Šaltinis: 2000 (2004)–2006 m. laikotarpio šalių regioninės pagalbos žemėlapiai.

Paramos sąlygų apžvalga praeitoje Studijos dalyje parodė, kad senosios ES narės
nelinkusios dar labiau mažinti intensyvumo, kad nebūtų peržengta vis dar skatinamąjį poveikį
turinti valstybės pagalbos riba, o naujųjų ES narių, kaip ir Lietuvos, atotrūkis nuo ES išsivystymo
vidurkio ir lėšų paklausa gana didelė. Regioninės pagalbos žemėlapiai yra didžiausia leistina,
tačiau neprivaloma paramos intensyvumo riba, todėl kiekviena šalis gali nustatyti kitas, žemesnes
ribas, geriausiai atitinkančias šalies tikslus, teikiant paramą verslui.
Toliau pateikiamas paramos sąlygų palyginimas pagal stambiausias paramos sritis.
MTEP veiklos finansavimo srityje ryškiausias skirtumas yra įvairus projektų ir paramos
jiems grupavimas kitose ES šalyse, kai Lietuvoje buvo taikoma tik viena paramos schema. Kitose
ES šalyse MTEP veiklos parama yra grupuojama:
1. pagal projektų dydį (Anglija, Škotija);
2. pagal projektų svarbą: a) nesudėtingi projektai, skatinantys įmones vykdyti MTEP veiklą
ir b) ypač aukšto lygio ir turintys strateginę reikšmę tam tikrai technologijai arba pramonės
sektoriui (Anglija, Škotija);
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3. pagal veiklos etapą: a) parengiamoji veikla (techninė galimybių studija), b) MTEP veikla
(Airija, Anglija, Škotija);
4. pagal bendradarbiavimą: atskira priemonė bendradarbiavimo projektams su mokslo
įstaigomis (Anglija, Škotija, Airija).
Paminėtina, kad ir tais atvejais, kai tam tikros priemonės, pvz., galimybių studijai,
mokslinių tyrimų įstaigų projektams, neišskiriamos, įvairiems projektų tipams nustatomi skirtingi
atrankos kriterijai (Estija).
Maksimalus paramos intensyvumas Lietuvoje ir kitose ES šalyse MTEP veiklos projektams
buvo skirtingas, tačiau tam daugiausia įtakos darė ankstesniame ES teisės akte dėl valstybės
pagalbos MTEP veiklai buvusi nuostata dėl papildomų balų regionams, remiamiems pagal
Sutarties 92 straipsnį (pagal 3a dalį – 10 procentinių punktų, pagal 3c dalį – 5 procentiniais
punktais). Nors parama buvo skiriama įmonių naudai vykdomiems tyrimams atlikti, tinkami
pareiškėjai kitose ES šalyse buvo ne tik įmonės, bet ir mokslinių tyrimų įstaigos (Airija, Estija).
Parama įmonių MTEP techninei bazei stiprinti nebuvo atskirai teikiama nei Lietuvoje, nei kitose
nagrinėtose ES šalyse – šalių MTEP pajėgumai buvo stiprinami investicijomis tiesiogiai į
mokslinių tyrimų įstaigas arba bendrojo naudojimo tyrimų infrastruktūrą (mokslo ir technologijų
parkai, klasterių tyrimų bazė).
Įmonių produktyvumui didinti kitose ES šalyse, kaip ir Lietuvoje, buvo remiamos
investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą (technologijų perėmimą), konsultavimo paslaugų
įsigijimas. Airijoje kartu su šiomis investicijomis, buvo remiami ir mokymai (iš ERPF). Kai
kuriose šalyse konsultavimo paslaugų įsigijimas buvo atskirtas – parama buvo teikiama pagal
atskiras gaires (Estija). Taip pat pažymėtina, kad, kitaip negu Lietuvoje, šioje srityje dalis paramos
buvo skiriama grąžintinos dotacijos forma (Airija). Be to, kitos ES šalys, kitaip negu Lietuva,
apribojo didelių įmonių galimybes gauti paramą produktyvumui didinti (Estija, Airija). Paminėtina,
kad Estijoje buvo teikiama parama įmonėms inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
tiesimui (kartu su pramoninių teritorijų vystymu priemonėje „Parama verslo infrastruktūros
vystymui“). Lietuvoje daugiausia dėmesio, atrenkant projektus, buvo skiriama pačių projektų
kokybei, o Estijoje 20–30 proc. vertinimo balų buvo skirta įvertinti projekto poveikį būsimiems
įmonės ekonominės veiklos rezultatams.
Pradedančioms įmonėms Lietuvoje ir kitose ES šalyse buvo skiriama ir tiesioginė, ir
netiesioginė parama (per viešosios infrastruktūros teikiamas paslaugas). Pažymėtina, kad Estijoje,
kitaip negu Lietuvoje, pradedančiosioms įmonėms buvo nustatyti atskiri reikalavimai, o Čekijoje
pradedančiosioms įmonėms remti buvo skirta atskira priemonė. Be to, Čekijoje pradedančiosioms
įmonėms buvo teikiamos lengvatinės paskolos, o ne dotacijos.
Inovacijų ir verslumo skatinimas netiesioginiu būdu nagrinėtose ES šalyse, kaip ir
Lietuvoje, buvo vykdomas remiant tiek infrastruktūros kūrimą ir plėtojimą, tiek paslaugų teikimą,
nors daugumoje senųjų ES šalių, kaip jau minėta, buvo palaipsniui pereita nuo finansinės paramos
plėtojamai fizinei infrastruktūrai prie „minkštųjų“ paramos paslaugų, tokių kaip konsultavimo,
patariamosios paramos, rinkodaros, intelektinės nuosavybės teisių vadybos ir žinių perdavimo bei
susijusių teisinių paslaugų. Tokie pasikeitimai sietini su anksčiau negu Lietuvoje sukurta
infrastruktūra. Paminėtina, kad kitose šalyse, skiriant paramą infrastruktūros projektams yra
detaliai nustatomi atrankos kriterijai įmonėms, kurios naudosis šia infrastruktūra. Lietuvoje verslo
inkubatoriai yra vis dar per mažai orientuoti į tikslines grupes, o kitose šalyse tikslinės grupės yra
ryškesnės, pvz., Velse kiekvienas techniumas yra skirtas konkrečiam technologijų pramonės
sektoriui, o Anglijoje Mančesterio inkubatorius skirtas biotechnologijų ir aukštųjų technologijų
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verslą pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ. Paslaugų teikimo srityje perimtina gera Velse vykdytos
Spartaus augimo programos patirtis – ją vykdant buvo siūlomas dalyviams pritaikyta paramos
paslaugų visuma, skirta smulkiųjų verslo įmonių su augimo potencialu poreikiams patenkinti.
Paslaugas sudaro suderintos vadovavimo, specializuotos paramos paslaugos, teisinės paslaugos,
intelektinės nuosavybės teisių vadyba ir vadybos įgūdžių ugdymas.
Klasterizacijos skatinimas. Lietuvoje 2004–2006 m. klasterių formavimasis buvo
skatinamas gana bendromis priemonėmis, o kitose ES šalyse parama buvo teikiama tyrimų ir
plėtros centrams kurti, technologijų mainams tarp mokslo įstaigų ir įmonių, vykdomos
specializuotos klasterių plėtros programos (Anglijoje, Čekijoje). Specializuotose klasterių plėtros
priemonėse didelis dėmesys buvo skiriamas vertinant projekto reikšmingumą ir poveikį regionui –
vertinamas sektoriaus reikšmingumas regionui, sektoriaus augimo regione potencialas (Čekija),
vertinamos galimybės sustiprinti technologinę bazę ir ekonominę veiklą regione (Anglija).
Rizikos kapitalo priemonės. Lietuvoje, Estijoje ir Čekijoje šios priemonės, panaudojant
struktūrinių fondų lėšas, nebuvo vykdomos, o nagrinėtose senosiose ES šalyse, ypač Škotijoje,
rizikos kapitalo priemonės buvo labai plačiai naudojamos, todėl yra daug geros praktikos, kurią
būtų galima perimti ir panaudoti 2007–2013 m.
Pramoninių teritorijų vystymas. Lietuvoje 2004–2006 m. buvo remiamos tokios investicijos
į pramoninių teritorijų vystymą, kurios nesuteikė išskirtinės naudos konkretiems investuotojams
(įmonėms). Tuo pačiu laikotarpiu Čekijoje buvo teikiama ir pagalba įmonėms, atitinkamai
mažinant pagalbos intensyvumą pagal valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančius teisės aktus,
o Estijoje infrastruktūra verslui buvo išskirta į dvi kryptis – parama fizinei verslo infrastruktūrai
vystyti (pareiškėjai ir paramos gavėjai – įmonės) ir parama pramoninėms zonoms vystyti
(pareiškėjai ir paramos gavėjai – savivaldybės ir jų valdomos viešosios įstaigos).

Valstybės pagalbos teikimo palyginimas
Europos Komisija pabrėžia, kad valstybės pagalba turėtų būti naudojama tiktai tuomet, kai
ji yra tinkama priemonė aiškiai apibrėžtam tikslui įgyvendinti, reikiamam impulsui suteikti, yra
reikiama ir kuo mažiau iškraipo konkurenciją. Be to, Europos Komisija siūlo mažinti valstybės
pagalbos apimtis ir, pvz., struktūrines kliūtis šalinti struktūrinėmis priemonėmis, tačiau tiesioginė
parama verslui, kuri pripažįstama valstybės pagalba, išlieka svarbi valstybinės politikos priemonė
tiek nagrinėtose ES šalyse (Jungtinė Karalystė, Airija, Čekija, Estija), tiek visoje ES.
Toliau pateikiamuose palyginimuose valstybės pagalba apima ne tik ES struktūrinių fondų
lėšas, bet ir šalių nacionalines lėšas. Tokie duomenys atspindi šalių bendrąją (nesvarbu iš kokių
lėšų) vykdomą valstybės pagalbos politiką ir prioritetus, teikiant paramą verslui – tiesioginė ar
netiesioginė parama verslui, bendrųjų priemonių vykdymas (pvz., administracinių sąlygų
gerinimas, bendrosios fiskalinės priemonės).
Kaip matyti 31 lentelėje, 2005 m. Lietuvoje ir Estijoje valstybės pagalbos (be pagalbos
žemės ūkiui, žuvininkystei ir transportui) buvo suteikta mažiausiai iš nagrinėtų šalių (nesiekė 0,5
mlrd. EUR), taip pat valstybės pagalba sudarė mažiausią dalį nuo BVP tarp nagrinėtų šalių ir ši
dalis buvo tris kartus mažesnė negu ES 25 vidurkis.
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31 lentelė. 2005 m. suteikta valstybės pagalba (be pagalbos žemės ūkiui, žuvininkystei ir transportui) Lietuvoje
ir kitose ES šalyse

Visa valstybės pagalba, išskyrus ž.ū., Visa valstybės pagalba, išskyrus ž.ū.,
žuvininkystei ir transportui, mlrd. žuvininkystei ir transportui % nuo
EUR
BVP
ES25
Airija
Čekija
Estija
Lietuva
Jungtinė Karalystė

45,1
0,4
0,4
0,0
0,0
3,5

0,42
0,26
0,39
0,13
0,12
0,20

Šaltinis: „State aid Scoreboard COM (2006) 761“, 2006 12 11.

Palyginus valstybės pagalbos sritis, matyti dideli skirtumai tarp nagrinėjamų šalių (32
lentelė). Lietuvoje 2005 m. didžiausia dalis valstybės pagalbos (75 proc.) buvo skirta žemės ūkiui.
Visiškai priešingos valstybės pagalbos proporcijos buvo Čekijoje ir Jungtinėje Karalystėje, kur
valstybės pagalba pramonei – atitinkamai 71 proc. ir 68 proc. (žemės ūkiui – atitinkamai 26 proc. ir
19 proc.).
32 lentelė. 2005 m. suteiktos valstybės pagalbos pasiskirstymas Lietuvoje ir kitose ES šalyse

Mln. EUR

Pasiskirstymas, procentais
Žemės Žuvinin Anglies
Pramonė Paslaugos
ūkis
kystė pramonė
ES25
Airija
Čekija
Estija
Lietuva
Jungtinė Karalystė

59
34
71
23
18
68

5
9
2
6
0
2

26
57
26
71
78
19

1
1
0
0
1
0

6
0
0
0
0
1

Transportas,
Kiti
išskyrus
sektoriai
geležinkelius
2
0
0
0
0
3

1
0
1
0
3
7

Iš viso
63750
1004
530
49
119
4518

Šaltinis: „State aid Scoreboard COM (2006) 761“, 2006 12 11.

Lyginant valstybės pagalbos horizontaliems tikslams pasiskirstymą Lietuvoje ir kitose ES
šalyse (33 lentelė) pastebėta, kad MTEP sričiai Lietuvoje valstybės pagalbos buvo skirta mažiausia
dalis, o Čekijoje – daugiau kaip du kartus viršytas ES 25 vidurkis. Lietuvoje ir Čekijoje didelis
dėmesys buvo skirtas regioninei plėtrai.
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33 lentelė. 2005 m. suteiktos valstybės pagalbos, skirtos horizontaliems tikslams, visos pagalbos Lietuvoje ir
kitose ES šalyse dalis (proc.)

Valstybės pagalba horizontaliems tikslams
Regioninei
Iš viso
Užimtumui
MTEP
MVĮ
plėtrai
ES25
84
8
19
12
Airija
74
12
25
12
Čekija
100
1
52
26
Estija
100
1
18
21
Lietuva
81
6
42
9
Jungtinė Karalystė
91
1
18
17
nis: „State aid Scoreboard COM (2006) 761“, 2006 12 11.

Mokymui
10
10
18
24
14
16

2
2
0
2
0
7 Šalti

Pagal 2003–2005 m. valstybės pagalbos, skirtos MTEP, duomenis (34 lentelė), Lietuvoje
valstybės pagalbos MTEP apimtys ir BVP dalis taip pat buvo mažiausios tarp nagrinėjamų šalių.
34 lentelė. 2003–2005 m. suteikta valstybės pagalba MTEP Lietuvoje ir kitose ES šalyse

Valstybės pagalba
MTEP (mln.
EUR), 2005 m.

ES25
Airija
Čekija
Estija
Lietuva
Jungtinė Karalystė

5624
49
102
3
2
604

Valstybės pagalbos
Bendrųjų išlaidų
MTEP dalis visoje Valstybės pagalbos (valstybės ir privataus
pagalboje, metinis
MTEP dalis (%)
sektoriaus) MTEP
2003-2005 m.
nuo BVP, 2005 m. dalis (%) nuo BVP
vidurkis (mln. EUR)
2004 m.

11,94
11,72
6,61
22,41
3,08
18,09

0,05
0,03
0,10
0,03
0,01
0,03

1,86
1,20
1,27
0,91
0,76
1,79

Šaltinis: „State aid Scoreboard COM“ (2006) 761, 2006 12 11.

2003–2005 m. valstybės pagalba (iš visų šaltinių) pramonei (35 lentelė) Lietuvoje
daugiausia buvo suteikta mokesčių lengvatų forma (63 proc.), o Čekija aktyviausiai naudojo
garantijas (66 proc.). Didžiausią dalį pagalbos dotacijų forma teikė Estija (82 proc.), naudodama ir
garantijas (18 proc.). Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje dvi pagrindinės pagalbos formos pramonei
buvo dotacijos ir mokesčių lengvatos.
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35 lentelė. 2003–2005 m. suteiktos valstybės pagalbos pramonei pasiskirstymas pagal formas (proc.) Lietuvoje ir
kitose ES šalyse

Valstybės pagalbos pramonei pasiskirstymas pagal formas, proc.
Mokesčių
Dalyvavimas
Langvatinės
Mokesčių
Dotacijos
Garantijos
lengvatos
kapitale
paskolos
atidėjimai
ES25
50
40
1
3
2
3
Airija
44
53
1
0
2
0
Čekija
21
11
1
1
66
Estija
82
0
18
Lietuva
27
63
4
6
Jungtinė Karalystė
58
40
1
1
0
0
Šaltinis: „State aid Scoreboard“ COM (2006) 761, 2006 12 11.

2001–2005 m. bendrosios išimties reglamentų taikymas buvo gana aktyvus – iš viso ES 25
buvo informuota apie 1 279 pagalbos schemas, iš jų 710 skirta MVĮ (36 lentelė). Pažymėtina, kad
Jungtinė Karalystė buvo aktyviausia taikant bendrosios išimties MVĮ. Naujųjų ES šalių (Čekijos,
Estijos ir Lietuvos) skaičiai yra gerokai kuklesni, tačiau priežastis yra trumpesnis laikotarpis.
Vertinama, kad naujasis išimties reglamentas teikiant regioninę pagalbą dar labiau padidins
bendrosios išimties reglamentų taikymą visose šalyse.
36 lentelė. 2001–2005 m. praneštų priemonių pagal bendrosios išimties reglamentus skaičius Lietuvoje ir kitose
ES šalyse

MVĮ
ES25
Airija
Čekija
Estija
Lietuva
Jungtinė Karalystė

710
6
11
5
3
169

Bendrosios išimties reglamento rūšis
Mokymas
Užimtumas Žemės ūkis Žuvininkystė
331
55
160
23
6
0
0
0
1
1
2
0
5
1
0
1
2
1
0
1
90
5
23
2

Iš viso
1279
12
15
12
7
289

Šaltinis: „European Commision report „Evaluation report On the application of the Council Regulation (EC) No
994/98 of 7 May 1998 regarding the application of Articles 87 (ex-Article 92) and 88 (ex-Article 93) of the EC Treaty
to certain categories of horizontal State aid, pursuant to Article 5 of this Regulation“, 2006.

Vertės išraiška horizontaliems tikslams skirtos valstybės pagalbos pagal bendrosios išimties
reglamentus Lietuvoje 2005 m. buvo suteikta mažiausiai iš nagrinėtų šalių (2 mlrd. EUR) ir tai
sudarė mažesnę visos horizontalios pagalbos dalį netgi lyginant su naujomis ES narėmis – Čekija ir
Estija (37 lentelė).
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37 lentelė. 2005 m. suteikta valstybės pagalba pagal bendrosios išimties reglamentus (mln. EUR) Lietuvoje ir
kitose ES šalyse

MVĮ
ES25
Airija
Čekija
Estija
Lietuva
Jungtinė Karalystė

1544
33
44
4
0
346

Mokymas
982
1
0
0
0
232

Užimtumas
420
0
2
17

Iš viso
2946
34
44
4
2
596

Dalis (%) visos
horizontalios
pagalbos
7,8
10,9
11,3
29,1
7,9
18,8

Šaltinis: „European Commision report „Evaluation report On the application of the Council Regulation (EC) No
994/98 of 7 May 1998 regarding the application of Articles 87 (ex-Article 92) and 88 (ex-Article 93) of the EC Treaty
to certain categories of horizontal State aid, pursuant to Article 5 of this Regulation“, 2006.

Priemonių grupavimas
Atsižvelgiant į paramos tikslus ir jiems pasiekti vėlesniuose etapuose nustatomus
reikalavimus ir prioritetus paramos skyrimui, Studijoje nagrinėjamas paramos sritis siūloma
sugrupuoti į priemones, apimančias vieną paramos formą, nors kitos ES šalys ir taikė mišrias
paramos formas. Manome, kad naujų paramos formų, ypač rizikos kapitalo priemonių,
administravimas bus pakankamas iššūkis administruojant ES struktūrinių fondų lėšas.
Grupuojant priemones reikia atsižvelgti ne tik į Lietuvos ir kitų ES šalių patirtį, bet ir į
skirtingų valstybės pagalbą reglamentuojančių teisės aktų taikymą. Rekomenduotina išskirti
priemones, numatančias tik joms būdingas projektų išlaidas (pavyzdžiui, internacionalizavimo
skatinimui reikalinga remti dalyvavimo parodose, atlyginimų išlaidas). Priemonės, skirtos
įgyvendinti tą patį tikslą, pvz., padidinti įmonių produktyvumą ir tarptautinį konkurencingumą,
turėtų būti, jei tikslinga, atskirtos pagal remiamų investicijų ir kitų išlaidų pobūdį, suteikiant joms
remiamų veiklų pobūdį, o ne bendrą tikslą (produktyvumo didinimas) atspindinčius pavadinimus.
Rekomenduotinos remiamų veiklų grupės – priemonės:
• Parama techninių galimybių studijoms rengti
• Parama įmonių MTEP veiklos projektams
• Įmonių MTEP techninės bazės stiprinimas
• Inovacijų patariamosios ir paramos paslaugos
• Inovacijų patariamųjų ir paramos paslaugų infrastruktūra
• Inovacinių klasterių veikla ir infrastruktūra
• Įmonių gamybinės ir gamybinių paslaugų teikimo bazės stiprinimas
• IT valdymo sistemų ir e. verslo sprendimų diegimas
• Pažangių vadybos metodų, kokybės valdymo sistemų diegimas
• Veiklos internacionalizavimo skatinimas
• Patariamosios ir verslumo skatinimo paslaugos
• Verslo pradžios paslaugų infrastruktūra
• Bendrosios verslo aplinkos gerinimo priemonės
• Rizikos kapitalo priemonės
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• Lengvatinis kreditavimas (mikrokreditai, palūkanų subsidijavimas, garantijos)
• Pramoninių teritorijų vystymas
Šios priemonės toliau Studijoje nagrinėjamos atsižvelgiant į valstybės pagalbą
reglamentuojančius teisės aktus.
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V. Priemonių vertinimas, remiantis valstybės pagalbos taisyklėmis
Bendroji apžvalga ir vertinimas
Teisinės bazės analizė
Pagrindiniai ES teisės aktai, kurių analizė svarbi, vertinant paramos priemones, remiantis
valstybės pagalbos taisyklėmis:
• Europos Komisijos 2001 m. sausio 12 d. reglamentas Nr. 70/2001 dėl Europos
Bendrijos steigimo sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai smulkiojo ir
vidutiniojo verslo subjektams (OL L 10, 2001 1 12, p. 33) ir Europos Komisijos 2004
m. vasario 25 d. reglamentas Nr. 364/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.
70/2001, įtraukiant į reglamento taikymo sritį pagalbą moksliniams tyrimams ir
taikomajai veiklai (OL l 063, 2004 2 28, p.22) (toliau vadinama – MVĮ išimties
reglamentas);
• Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1628/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo
nacionalinei regioninei investicinei pagalbai (OL L 302, 2006 11 1, p. 29) (toliau
vadinama – Regioninės išimties reglamentas);
• Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių
diegimui sistema (OL C 323, 2006 12 30, p.1) (toliau vadinama – MTEPI gairės);
• Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo
de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5) (toliau vadinama – De minimis
reglamentas);
• Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos rizikos kapitalo investicijoms į mažas ir
vidutines įmones skatinti (OL C 194, 2006 8 18, p. 2) (toliau vadinama – Rizikos
kapitalo gairės);
• Komisijos pranešimas dėl ES sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijomis
suteikiamai valstybės pagalbai (OL C 71, 2000 3 11, p.14) (toliau vadinama –
Garantijų gairės).
Pagrindiniai valstybės pagalbą reglamentuojančių ES teisės aktų elementai, reikšmingi
rengiant priemonių aprašymus (išskyrus finansinės inžinerijos priemones), pateikiami 38 lentelėje.
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38 lentelė. Pagrindiniai valstybės pagalbą reglamentuojančių ES teisės aktų elementai
Elementai

Valstybės pagalbą reglamentuojantys ES teisės aktai
MVĮ išimties reglamentas

Pranešimo Paprasta
ir
procedūra (informavimas)

Regioninės išimties MTEPI gairės
reglamentas

greita Paprasta ir greita Sudėtingesnė ir
(informavimas)
(notifikavimas)

Taikymo Tik MVĮ
pradinėms investicijoms,
sritis
(pagalbos konsultacijoms, MTTP
gavėjai ir veiklai, techninėms
galimybių studijoms
veikla)

MVĮ ir DĮ
pradinėms
investicijoms

Skaičiavim IMT vertė – pradinių IMT vertė
o
bazė investicijų atveju
pagalbai
IMT, naudojamo projekto
IMT
laikotarpiu,
vertė
(lygi

De
minimis
reglamentas
ilgiau

trunkanti Paprasta ir greita
(informavimas)

MVĮ ir DĮ
MVĮ ir DĮ
MTTP veikla, techninės galimybių galima
taikyti
studijos, inovatyvių įmonių steigimas, įvairioms veikloms
inovacijų diegimo konsultacijų ir
paramos paslaugos, inovatyvių įmonių
grupės – investicijoms ir veiklai

IMT, naudojamo projekto laikotarpiu, nėra ribojimų
vertė (lygi nusidėvėjimui per projekto
laikotarpį)

nusidėvėjimui per projekto
laikotarpį) – MTTP veiklai
naudojamo IMT atveju
Maksimalu 15 mln. EUR arba 52 mln. 28,125 mln. EUR 7,5 mln. EUR arba 25,8 mln. Lt (pagal 200 tūkst. EUR per
s pagalbos Lt
(investicijoms
ir (97,11 mln. LT)
senas gaires buvo 5 mln. EUR arba 17,3 3 metus
dydis
konsultacijoms)
mln. Lt)
5 mln. EUR arba 17,3 mln.
Lt MTEP veiklai

200 tūkst. EUR 3 metams inovacijų
diegimo konsultacijų ir paramos
paslaugoms

Pagalbos 65proc. investicijoms, 50 50 proc. DĮ (60 taikomieji tyrimai:50 proc. DĮ (60 proc. neribojamas
intensyvum proc. konsultacijoms
proc. VĮ, 70 proc. VĮ, 70 proc. MĮ, +15 proc. už
as
MĮ)
bendradarbiavimą arba viešinimą (iki 80
proc.))
60 proc. taikomiesiems
eksperimentinė plėtra: 25 proc. DĮ (35
tyrimams (+10 proc. už
proc. VĮ, 45 proc. MĮ, +15 proc. už
regioną ar bendradarbiviamą
bendradarbiavimą arba viešinimą)
– iki 75 proc.)
35 proc. eksperimentinei
techninėms galimybių studijoms: DĮ –
65 proc. skirtoms taikomiesiems
plėtrai (+10 proc. už regioną
ar bendradarbiavimą iki 50
tyrimams , DĮ – 40 proc. skirtoms
proc.)
eksperimentinei
plėtrai
(MVĮ
atitinkamai 75 proc. ir 50 proc.)
iki 100 proc. inovacijų diegimo
konsultacijų ir paramos paslaugoms
(kaupiama)
75
proc.
techninėms
galimybių studijoms

Stebėjimas Nestebima, nekaupiama
ir kaupimas

naujovių
diegimo
grupėms:
investicijoms – 50 proc. (VĮ – 60 proc.,
MĮ – 70 proc.), veiklai – mažėjanti
išlaikant 50 proc. vidutinį intensyvumą.
Nestebima,
nekaupiama

Nestebima,
nekaupiama,
išskyrus Stebima
inovacijų diegimo konsultacijų ir kaupiama
paramos paslaugas

ir

Šaltinis: sudaryta remiantis ES teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės pagalbos teikimą.
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Kaip matyti iš lentelės, pagalbą tai pačiai veiklai ir pareiškėjams galima teikti remiantis
keliais teisės aktais, todėl būtina įvertinti teisės aktų privalumus ir trūkumus, įgyvendinant
konkrečias priemones. Pagrindiniai veiksniai, galintys daryti įtaką valstybės pagalbą
reglamentuojančių ES teisės aktų pasirinkimui, rengiant priemonių aprašymus, yra šie:
1. Regioninės išimties reglamentas turi privalumų, palyginti su MVĮ išimties reglamentu
dėl galimybės taikyti didelėms įmonėms ir, tai gali būti svarbu kai kurioms priemonėms, mažoms ir
vidutinėms įmonėms, nevisiškai atitinančioms MVĮ apibrėžimą, taip pat jame numatytas didesnis
intensyvumo priedas mažoms įmonėms. Kita vertus, mažesnis priedas vidutinėms įmonėms.
2. Regioninės išimties reglamentas yra labai parankus Lietuvai, nes Lietuva (kitaip negu
daug ES senbuvių) turi galimybę teikti vienodo lygio regioninę pagalbą visoje Lietuvos teritorijoje.
3. Teikiant pagalbą pagal regioninės ir MVĮ (investicijoms) išimčių reglamentus,
tinkamos yra naujos įmonės kūrimo arba esamos plėtimo investicijos ir kitos pagal investicijų į
materialųjį turtą (pagal MVĮ išimties reglamentą) arba pradinių investicijų (pagal Regioninės
išimties reglamentą) apibrėžimą17, todėl naudojant regioninės ir MVĮ išimčių reglamentus MTEP
skirtoms investicijoms finansuoti, kurioms pagalba turėtų būti teikiama, remiantis MTEPI gairėmis
ir mažesniu dydžiu (IMT nusidėvėjimas projekto laikotarpiu), turi būti nustatyti tokie kriterijai,
kurie užtikrintų pradinių investicijų apibrėžimo laikymąsi.
4. Taikant Regioninės išimties reglamentą viešajai infrastruktūrai, teikiančiai paslaugas
verslui, remti, taip pat reikėtų atsižvelgti į pradinių investicijų apibrėžimą ir į tinkamų išlaidų
sąrašą neįtraukti pastatų ir patalpų remonto išlaidų, be to, ir rekonstrukcija turėtų būti tik tokia, kad
dėl jos arba būtų pradėta veikla (pvz., nenaudojama arba kitos paskirties patalpa pritaikoma teikti
paslaugas įmonėms ), arba ji praplėsta (pvz., esamose patalpose gali suteikti paslaugas 10 įmonių, o
rekonstruotose – 20 įmonių), arba paįvairinta (pvz., esamose patalpose paslaugas gali suteikti trijų
sektorių įmonėms, o rekonstruotose – 5 ar daugiau sektorių įmonėms).
5. Nors parama pagal de minimis yra patraukli dėl veiklos, išlaidų ir intensyvumo
neribojimo, pagalbos kaupimo reikalavimas, teikiant paramą pagal De minimis reglamentą, gali
apriboti įmonių galimybes vykdyti projektus, jeigu įmonės yra gavusios de minimis paramą kitiems
projektams (pvz., aplinkosauginiams, modernizavimo ir pan.) įgyvendinti.
6. Atsižvelgiant į De minimis reglamento trūkumus ir naujas MTEPI gairių nuostatas,
netiesioginė valstybės pagalba (perduodama įmonėms per paramą gaunančias įstaigas) gali būti
kaupiama kaip inovacijų diegimo konsultacijų ir paramos paslaugų pagalba (ji nepridedama prie de
minimis) pagal MTEPI gairių sąlygas. Tais atvejais, kai konsultacijos neatitinka inovacijų diegimo
konsultacijų apibrėžimo, gali būti taikomas pagalbos konsultacijoms MVĮ išimties reglamentas
(arba grįžtama prie de minimis pasirinkimo).
7. Tokie pat reikalavimai turi būti taikomi de minimis suteiktai pagalbai tiek tais atvejais,
kai ji skiriama tiesiogiai įmonės projektui, tiek tais atvejais, kai pagalba suteikiama netiesiogiai per
viešąsias įstaigas, teikiančias paslaugas verslui mažesne negu rinkos kaina. Konkrečiai įstaigos,
suteikdamos paslaugas mažesne negu rinkos kaina, turi įvertinti, ar įmonė neužsiima žemės ūkio
produktų, išvardytų Sutarties I priede, pagrindine gamyba, ar nepatiria ekonominių sunkumų ir taip
toliau.

17

Pradinė investicija – tai investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su naujos įmonės kūrimu,
esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos įvairinimas naujais, papildomais produktais, esamos įmonės bendrojo
gamybos proceso esminiu pakeitimu.
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8. Atkreiptinas dėmesys, kad naujasis Regioninės išimties reglamentas taikomas žemės
ūkio produktų perdirbimo sričiai ir prekybai (išskyrus gamybą ir prekybą tų produktų, kurie skirti
imituoti arba pakeisti pieną arba pieno produktus, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1898/87 3
straipsnio 2 dalyje), t.y. netaikomas tik Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede išvardytai,
susijusiai su žemės ūkio produktų pagrindine gamyba. De minimis reglamentas netaikomas
Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede išvardytai su žemės ūkio produktų gamyba ir
perdirbimu ir prekyba (su išimtimis) susijusiai veiklai.
Pagrindiniai valstybės pagalbą reglamentuojančių ES teisės aktų elementai, reikšmingi
rengiant finansinės inžinerijos priemonių aprašymus, pateikiami 39 lentelėje.
39 lentelė. Pagrindiniai valstybės pagalbą finansinės inžinerijos srityje reglamentuojančių ES teisės aktų
elementai
Elementai

Valstybės pagalbą reglamentuojantys ES teisės aktai
Rizikos kapitalo gairės

Pranešimo Sudėtingesnė ir
procedūra (notifikavimas)

Regioninės
reglamentas

ilgesnė Paprasta
ir
(informavimas)

Taikymo MVĮ
MVĮ ir DĮ
investicijų
į
MVĮ pradinėms
sritis
(pagalbos skatinimas ir rėmimas investicijoms
veiklos
gavėjai ir parengiamuoju,
pradžios
ir
plėtros
veikla)
etapuose (kitiems etapams
taikomas
išsamesnis
vertinimas)

išimties Garantijų gairės

De minimis reglamentas

greita Sudėtingesnė ir ilgesnė Paprasta
ir
(notifikavimas)
(informavimas)

greita

MVĮ ir DĮ
MVĮ ir DĮ
paskolos
gavimas galima taikyti įvairioms
palankesnėmis
veikloms
sąlygomis dėl garantijos

Maksimalu 1,5 mln. EUR per 12 mėn. 28,125 mln. EUR neribojamas
s pagalbos (viršijus sumą taikomas (97,11 mln. LT)
dydis
išsamesnis vertinimas)

200 tūkst. EUR per 3
metus

Pagalbos neribojamas
50 proc. (+60 proc. VĮ, neribojamas
neribojamas
intensyvum
+70 proc. MĮ)
as
Stebėjimas Stebima pirmus 3 metus Nestebima,
Nestebima, nekaupiama Stebima ir kaupiama
ir kaupimas nuo
pirmos
rizikos nekaupiama
kapitalo investicijos

Šaltinis: sudaryta remiantis ES teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės pagalbos teikimą.

Pagrindiniai veiksniai, galintys daryti įtaką valstybės pagalbą reglamentuojančių ES teisės
aktų pasirinkimui, rengiant pirmiau paminėtus priemonių aprašymus:
1. Regioninės išimties reglamentas gali būti taikomas tiek teikiant mikrokreditus, tiek
subsidijuojant palūkanas, tiek garantijoms teikti, tačiau tokiu atveju paskolos turi būti skirtos tik
pradinėms investicijoms, o paramos teikimo atveju garantijos forma pagalbos apskaičiavimo
metodika vis tiek turi būti iš anksto pateikta Europos Komisijai.
2. De minimis reglamentu, laikantis visų apskaičiavimo ir stebėjimo procedūrų, galima
naudotis teikiant ir mikrokreditus, ir garantijas, taip pat dengiant (dalį) garantijomis užtikrintų
paskolų palūkanų, tačiau garantijų schemų atveju De minimis reglamentą galima naudoti tik tuo
atveju, jeigu iki schemos įgyvendinimo garantijų bendrajam subsidijos ekvivalentui apskaičiuoti
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naudojama metodologija buvo patvirtinta apie ją pranešus Komisijai pagal Komisijos priimtą
reglamentą valstybės pagalbos srityje.
3. Garantijos nelaikomos valstybės pagalbai, jeigu jomis užtikrinama ne daugiau kaip 80
proc. paskolos, jeigu suteikiama paskoloms, kurių gavėjai nėra sunkumus patiriančios įmonės,
tačiau labai svarbu atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju turėtų būti laikomasi sąlygos, kad paskolos
gavėjai iš esmės finansinėse rinkose galėtų gauti paskolą rinkos sąlygomis ir be valstybės
įsikišimo, o tai iš tiesų yra praktiškai neįmanoma pradedančioms, inovatyvią veiklą vykdančioms
mažoms ir vidutinėms, ypač mikroįmonėms.
4. Rizikos kapitalo priemonėms, jeigu jos negali būti įvertintos kaip de minimis pagalba,
taikomas 3 metų pirmosios investicijos į MVĮ stebėjimas ir atitinkamai mažinamos pagal kitus
teisės aktus (išskyrus MTEPI gaires) suteikta pagalba (detaliau žr. skyrių „Rizikos kapitalo
priemonių ypatumai“).

Ekonominės ir neekonominės veiklos atskyrimas
Vertinant paramos teikimą valstybės pagalbos aspektu tokioms priemonėms, kuriose
numatomi pareiškėjai yra viešojo sektoriaus įstaigos, teikiančios paslaugas privataus sektoriaus
juridiniams asmenims, taip pat mokslinių tyrimų bendradarbiavimo projektams svarbus veiksnys
yra ekonominės ir neekonominės veiklos atskyrimas.
Ekonominė veikla ES teisės aktuose pirmiausia yra apibrėžiama pridėtinės vertės mokesčio
objekto nustatymo tikslais. Šeštoji Tarybos direktyva „Dėl valstybių narių apyvartos mokesčių
įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas“
(77/388/EEB) nurodė, kad ekonominė veikla apima visokią gamintojų, prekiautojų ir kitų
paslaugas teikiančių asmenų veiklą, įskaitant kasybą ir žemės ūkio gamybos veiklą ir įvairių
profesijų atstovų veiklą. Materialiojo ir nematerialiojo turto naudojimas, siekiant gauti nuolatinių
pajamų, taip pat laikomas ekonomine veikla.
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatyme, kuriame perkeltos ES teisės aktų
nuostatos, ekonominė veikla – veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio
veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir (arba) turtinių teisių turėjimu),
kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama
gauti pelno). Ekonomine veikla nelaikoma darbo veikla (darbas, atliekamas pagal darbo sutartį,
taip pat bet kokia kita veikla, vykdoma teisinių santykių, kurie iš esmės (susitarimu dėl darbo
apmokėjimo sąlygų, darbo vietos ir funkcijų, darbo drausmės ir kt.) atitinka darbo sutarties
sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu)) ir valstybės ir savivaldybių veikla
(savivaldybių, valstybės ar savivaldybių institucijų bei įstaigų, o įstatymų nustatytais atvejais – ir
kitų viešųjų juridinių asmenų veikla, kurią vykdyti šiuos asmenis įpareigoja teisės aktai), net jeigu
už tokią veiklą mokami mokesčiai ar rinkliavos. Valstybės, savivaldybių, valstybės ar savivaldybių
institucijų bei įstaigų, o įstatymų nustatytais atvejais – ir kitų viešųjų juridinių asmenų vykdoma
veikla, jeigu jos mastas neleidžia manyti, kad ji mažareikšmė, Pridėtinės vertės įstatyme nelaikoma
valstybės ir savivaldybių funkcijomis:
1. naujų prekių, konkuruojančių ar galinčių konkuruoti su apmokestinamųjų asmenų
tiekiamomis prekėmis, tiekimas;
2. elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos, vandens, garo tiekimas;
3. vežimas, laikymas sandėliuose, taip pat vandens (jūrų ir kt.) uosto paslaugų
teikimas bei teisės naudotis oro uostais suteikimas;
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4.
5.

prekybos mugių ir verslo parodų organizavimo paslaugų teikimas;
reklamos, rinkos ir (arba) viešosios nuomonės tyrimo ir kitų savo esme panašių
paslaugų teikimas;
6. kelionių ir turizmo agentūrų paslaugų teikimas;
7. telekomunikacijų paslaugų teikimas;
8. visuomenės informavimo paslaugų teikimas;
9. maitinimo paslaugų teikimas;
10. žemės ūkio rinkos ekonominio reguliavimo agentūrų veikla, susijusi su žemės ūkio
produktais, kai ji vykdoma pagal atitinkamus reglamentus dėl tų produktų bendros
rinkos organizavimo;
11. nuoma;
12. bet kokia 1–11 punktuose nenurodyta šių asmenų vykdoma veikla, jeigu ją vykdant
šių asmenų tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos konkuruoja ar gali
konkuruoti su apmokestinamųjų asmenų tiekiamomis prekėmis ir (arba)
teikiamomis paslaugomis.
MTEP srityje ekonominė veikla visų pirma apima mokslinius tyrimus, vykdomus pagal
sutartį, sudarytą su pramonės atstovais, mokslinių tyrimų infrastruktūros nuomą ir konsultavimo
veiklą. Tokią ekonominę veiklą (nuomoja infrastruktūrą, teikia paslaugas verslo įmonėms) vykdo
ne tik mokslinių tyrimų organizacijos, bet ir kiti pelno nesiekiantys naujovių diegimo tarpininkai
(pavyzdžiui, technologijų centrai, inkubatoriai). Tokia veikla turi būti vykdoma įprastinėmis rinkos
sąlygomis, o jos finansavimas valstybės lėšomis paprastai bus susijęs su valstybės pagalba.
Pažymėtina, kad šioje ir kitose Studijos dalyse nėra teigiama, kad ekonominės veiklos
finansavimas viešosiomis lėšomis automatiškai patenka į EB sutarties 87 straipsnio 1 dalies
taikymo sritį, t.y. pripažįstama valstybės pagalba. Įstaigos ar organizacijos vykdoma
ekonominė veikla lemia tos įstaigos ar organizacijos priskyrimą įmonėms, o valstybės parama
joms (jų veiklai, projektams) laikoma valstybės pagalba, jeigu tenkinamos visos kitos EB
sutarties 87 straipsnio 1 dalies sąlygos.
Tačiau jeigu mokslinių tyrimų organizacija arba pelno nesiekiantis naujovių diegimo
tarpininkas gali įrodyti, kad visas valstybės finansavimas, kurį jis gavo tam tikroms paslaugoms
teikti, buvo perduotas galutiniam gavėjui, ir tarpininkas negauna jokios naudos, tuomet
organizacija tarpininkė negali būti valstybės pagalbos gavėja. Pagalbai galutiniams gavėjams
taikomos įprastinės valstybės pagalbos taisyklės.
Neekonominės veiklos finansavimas viešosiomis lėšomis nepatenka į EB sutarties 87
straipsnio 1 dalies taikymo sritį ir organizacija, vykdanti neekonominę veiklą, nebus laikoma
valstybės pagalbos gavėja. Europos Komisija MTEP gairėse yra išreiškusi savo požiūrį į mokslinių
tyrimų organizacijų vykdomą pirminę veiklą – ši veikla paprastai yra neekonominio pobūdžio:
• didesniu mastu vykdomas labiau kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių švietimas;
• nepriklausomų MTEP veiklų vykdymas, siekiant daugiau žinių ir geresnio suvokimo,
įskaitant bendruosius tyrimus;
• mokslinių tyrimų rezultatų platinimas.
Be to, Komisija mano, kad technologijų perdavimo veikla (licencijavimas, veiklos
atskyrimas arba kitos mokslinių tyrimų organizacijos sukurtų žinių valdymo formos) yra
neekonominio pobūdžio, jei ši veikla yra vidinio pobūdžio ir visos pajamos iš šios veiklos
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reinvestuojamos į mokslinių tyrimų organizacijų pirminę veiklą. Europos Komisija nėra išreiškusi
aiškaus požiūrio į kitų organizacijų vykdomos veiklos ekonominį ar neekonominį pobūdį, todėl
kitų inovacijų diegimo tarpininkų veiklą turi būti įvertinta individualiai pagal bendrąjį principą.
Tas pats subjektas gali vykdyti ir ekonominio, ir neekonominio pobūdžio veiklą. Tokiu
atveju, šios dvi veiklos rūšys, jų sąnaudos ir finansavimas turi būti atskirti. Todėl, atsižvelgiant į
pirmiau paminėtas nuostatas dėl ekonominės ir neekonominės veiklos finansavimo, Lietuvos
viešųjų įstaigų, teikiančių paslaugas verslui, ekonominė ir neekonominė veikla taip pat turi būti
atskirtos (remiantis kaštų apskaitos principais – sąnaudų priskyrimu veiklai).
Praplečiant ankstesnį svarstymą dėl ES teisės aktų pasirinkimo, grindžiant viešosios
infrastruktūros paramos ir konsultacijų paslaugų finansavimą, išskirtinos trys paslaugų grupės:
• inovacijų diegimo paramos paslaugoms (patalpų nuoma, naudojimasis laboratorijomis
ir kita įranga, duomenų bazėmis ir pan.), jeigu jos bus teikiamos mažesne negu rinkos
kaina paslaugos kainos forma, galima taikyti MTEPI gairių nuostatas dėl inovacijų
diegimo paramos paslaugų (iki 200 tūkst. EUR viena MVĮ per 3 metus). Nors apie tokį
paramos teikimą reikės iš anksto pranešti EK, tačiau bus išvengta de minimis pagalbos
sumavimo;
• atskirai rūšiai konsultacinių paslaugų MVĮ, kurios susijusios su inovacijų diegimu
(valdymo konsultacijoms; technologinei pagalbai; technologijų perdavimo paslaugoms;
mokymui; konsultavimui intelektinės nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei
pardavimo ir licencijų sutarčių klausimais; konsultavimui dėl standartų naudojimo),
taip pat galima būtų taikyti MTEPI gairių nuostatas (iki 200 tūkst. EUR viena MVĮ per
3 metus, intensyvumas – iki 100 proc. (arba 75 proc., kai paslaugos teikėjas neturi
nacionalinio arba Europos sertifikato);
• MVĮ išimties reglamentą galima taikyti visoms konsultacinėms paslaugoms (kurios
nėra nepertraukiamai arba periodiškai teikiamos paslaugos, arba būti susijusios su
įmonės įprastinėmis veiklos sąnaudomis, tokiomis kaip nuolatinės konsultacijos
mokesčių klausimai, reguliarios teisinės konsultacijos arba reklamavimas), tačiau pagal
MVĮ išimties reglamentą leidžiamas paramos intensyvumas tokioms konsultacijoms
yra tik 50 proc.
Gali būti sudėtinga atskirti vienos įstaigos teikiamų paslaugų rūšis (susijusios su
inovacijomis ir ne), todėl siūloma iš anksto nustatyti, kokias valstybės remiamas paslaugas teikia
tam tikra įstaigų grupė ir pagal tai atitinkamai nustatyti paramos reikalavimus (intensyvumo,
pagalbos kaupimo).

Viešoji paslaugų verslui infrastruktūra – valstybės pagalbos gavėja ar perdavėja?
Jeigu paslaugų verslui teikimo finansavimas tuo atveju, kai tai priskirtina ekonominei
veiklai ir paslaugos teikiamos mažesne nei rinkos kaina, gana aiškiai priskiriamas valstybės
pagalbai paslaugų gavėjų atžvilgiu, tai viešosios paslaugų infrastruktūros atveju tokio aiškumo
nėra. Europos Komisija ir ekspertai yra pastebėję18, kad nėra tinkamo inovacijų skatinimo ir
paramos infrastruktūros rėmimo reglamentavimo ir šalys rengia schemas, remdamosi MVĮ arba

18

pvz. Valstybės pagalbos veiksmų planas – Mažesnė ir tikslingesnė valstybės pagalba: 2005–2009 m.
valstybės pagalbos reformos programa (Konsultacinis dokumentas), SEC (2005) 795, taip pat „Oxera Consulting Ltd.“
tyrimas EK užsakymu „Innovation Market Failures and State Aid: developing criteria“.
UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
Tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

95

EFEKTYVIAUSIOS VERSLO RĖMIMO FORMOS NAUDOJANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠAS

Regioninės pagalbos teisės aktais, nors jie nėra nukreipti į inovacijų skatinimą (tik nedraudžia). Šį
klausimą turėjo išspręsti naujos MTEPI gairės, tačiau, kaip buvo pastebėta dar Europos Komisijos
inicijuotų atvirų konsultacijų metu, naujame dokumente yra apibrėžti priemonės suderinamumo su
bendrąja rinka pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą tik inovacijų diegimo konsultacijų
ir paramos paslaugoms kriterijai. Apie pagalbą infrastruktūrai vystyti visiškai nutylėta, todėl
situacija lieka nepakitusi, ir Lietuvai reikia apsispręsti: ar įrodinėti, jog tokios infrastruktūros
finansavimas nėra valstybės pagalba, ar teikti paramą pagal regioninės pagalbos schemą su
nedideliu intensyvumu (50 proc., nes mokslo ir technologijų parkai (centrai) ir inkubatoriai
neatitiks MVĮ apibrėžimo dėl valstybės ir (ar) savivaldybės kontroliavimo).
Šiuo klausimu paminėtina Vokietijos verslo, technologijų ir inkubacinių centrų finansavimo
schema, kuriai Europos Komisija pritarė 2005 m. gegužės 3 d. sprendimu (OL L 295, 2005 11 11,
p. 44)) – jos pagrindiniai elementai pateikti 1 paveiksle.
1 paveikslas. Vokietijos verslo, technologijų ir inkubacinių centrų finansavimo schema

Federalinė valdžia
90 proc. (- X)

Centro steigėjas
Savivaldybių
Ne pelno siekiančios
administracijos, įstaigos
asociacijos,
apskritys

100%

Centras
10 proc. (+ X)
Patalpų,
tyrimų įrangos,
patariamųjų paslaugų
suteikimas

Naudotojai

Šaltinis: Europos Komisijos 2005 m. gegužės 3 d. sprendimas (OL L 295, 2005 11 11, p. 46).

Šią schemą tiek nepriklausomi ekspertai, tiek atskiros šalys (pvz., Jungtinė Karalystė)
vertina kaip pirmąjį atvejį, kai Europos Komisija savo pritarimu išreiškė tam tikrą požiūrį į
viešosios infrastruktūros, skirtos verslui ir paslaugoms verslui, finansavimą valstybės pagalbos
aspektu. Vokietijai priėmus atitinkamas sąlygas dėl infrastruktūros panaudojimo, finansavimas
centrų statybai buvo pripažintas ne valstybės pagalba (centrų savininkai ir valdytojai – ne
pagalbos gavėjai), o netiesioginė pagalba, perduodama MVĮ teikiant paslaugas už mažesnę nei
rinkos kaina, buvo pripažinta suderinta su EB Sutartimi pagal De minimis ir MVĮ išimties
reglamentus.
Kitas viešosios infrastruktūros finansavimo gana intensyviai pavyzdys yra Čekijos teikta
parama mokslo/technologijų centrams/parkams, verslo/inovacijų centrams ir inkubatoriams pagal
2004–2006 m. pramonės ir įmonių veiksmų programą. Tokia parama buvo laikoma ne valstybės
pagalba, tačiau nustatyta 75 proc. paramos intensyvumo riba. Toks intensyvumo sumažinimas
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susijęs su pajamų generavimu ir 2000–2006 m. taikyto bendrojo ES struktūrinių fondų paramą
reglamentuojančio teisės akto nuostata dėl dideles grynąsias pajamas generuojančių projektų
finansavimo (iki 75 proc.).
Grįžtant prie „atsargiųjų“ šalių, kurios parengė tokios infrastruktūros finansavimo schemas
pagal MVĮ išimties reglamentą ir Regioninės pagalbos gaires (galiojusias iki 2006 12 30),
paminėtinos Graikijos ir Airijos inkubatorių schemos.
Graikijos paramos mokslo ir technologijų parkams ir inkubatoriams ir jų vystymo
infrastruktūros schema (Europos Komisijos valstybės pagalbos registro Nr. XS 46/01) buvo
parengta laikantis MVĮ išimties reglamento nuostatų, o paramos intensyvumas neperžengė
regioninės investicinės pagalbos intensyvumo ribų, kurias Europos Komisija patvirtino Graikijai
(40–50 proc. tinkamų išlaidų). Pagal šią schemą parama buvo teikiama veikiančių mokslo ir
technologijų parkų plėtrai (materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti), naujiems mokslo ir
technologijų parkams kurti, inkubatoriams kurti mokslo ir technologijų parkuose (mokslo ir
technologijų parkai apibrėžiami kaip teritorijos, kuriose įsikūrusios tam tikros įmonės, jų junginiai
ir mokslo įstaigos, o verslo inkubatoriai apibrėžiami kaip juridiniai asmenys, teikiantys paramos
paslaugas įmonėms, ypač aukštųjų technologijų, taip pat inovacijas diegiantiems individualiems
asmenims). Didžiausia pagal schemą galima parama projektui buvo 7,5 mln. EUR. Tinkami
pareiškėjai buvo bendrovių statusą turintys juridiniai asmenys, kurių nuostatuose įrašyta mokslo ir
technologijų parkų kūrimo ir vystymo veikla. Pagalbos gavėjais buvo laikomi patys mokslo ir
technologijų parkai ir inkubatoriai, turintys mažų ir vidutinių įmonių statusą.
Airijos paramos klasterinių inkubatorių vystymui schema (Europos Komisijos valstybės
pagalbos registro Nr. N 525/01) buvo parengta laikantis Regioninės pagalbos gairių nuostatų,
paramos intensyvumas neperžengė regioninės investicinės pagalbos intensyvumo ribų, kurias
Europos Komisija patvirtino tam tikriems Airijos regionams (iki 40 proc. tinkamų išlaidų).
Pasirinktose Airijos teritorijose valstybinės plėtros agentūros inicijavo klasterinių inkubatorių
kūrimo projektus su tam tikrais reikalavimais pastatų dydžiui ir technologinei bazei. Inkubatorių
savininkai (angl. property developers) buvo atrinkti viešojo konkurso būdu, jiems buvo teikiama
investicinė pagalba – teritorijos tvarkymui, statybai, reikalingai infrastruktūrai. Kadangi schemos
tikslas buvo suteikti reikiamas patalpas IT sektoriaus įmonėms, kurios negali sumokėti nuomos
rinkos kainomis, valstybės pagalba buvo būtina nuomos kainai sumažinti. Tačiau pagalba nebuvo
teikiama tiesiogiai įmonėms, o buvo paremti inkubatoriaus savininkai ir valdytojai, kurie buvo
įpareigoti 5 metus nuomoti patalpas tikslinėms įmonėms. Komisija pripažino, kad parama
inkubatorių savininkams ir valdytojams yra suderinama su bendrąja rinka pagal Regioninės
pagalbos gaires, tačiau lengvatinės nuomos sąlygos taip pat buvo įvertintos kaip pagalba įmonėms
ir, Airijai sutikus, buvo įvertinta kaip de minimis pagalba su šiai pagalbai būdingais apribojimais.
Pagal Lietuvoje sukurtos (kuriamos) viešosios infrastruktūros tikslus ir joje vykdomą arba
numatomą vykdyti veiklą, akivaizdu, kad infrastruktūros savininkai ir (arba) valdytojai vykdys
neekonominę ir ekonominę veiklą. Neekonominės veiklos finansavimas valstybės lėšomis, kaip jau
buvo minėta, nėra laikoma valstybės pagalba, todėl atitinkamai infrastruktūros, skirtos
neekonominės veiklos vykdymui, finansavimas neturėtų būti laikomas valstybės pagalbos teikimu
infrastruktūros savininkui ir (arba) valdytojui. Infrastruktūros, skirtos ekonominei veiklai vykdyti,
finansavimas viešosiomis lėšomis gali būti pripažįstamas valstybės pagalba ir paramos sąlygoms
nustatyti gali būti naudojamas Regioninės išimties reglamentas (toliau pateikiami privalumai ir
trūkumai, susiję su šiuo Reglamento taikymu), tačiau, atsižvelgiant į infrastruktūros naudojimo
tikslus (ir nustačius papildomas sąlygas dėl jos naudojimo), galima būtų teigti, jog infrastruktūros
savininkai ir (ar) valdytojai negauna jokios naudos (nauda yra perduodama MVĮ) ir jie nėra
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valstybės pagalbos gavėjai (toliau pateikiami privalumai ir trūkumai, susiję su priemonės
pripažinimu ne valstybės pagalba).
Regioninės išimties reglamento taikymas. Šios alternatyvos privalumai: paprastesnis
pagalbos derinimas su Europos Komisija, vienas visai priemonei nustatytas maksimalus pagalbos
intensyvumas (nereikia vertinti kiekvieno projekto atskirai). Trūkumai yra pirmiausia susiję su
likusios (50 proc.) dalies finansavimu. Pagal Regioninės išimties reglamentą: „nustatytos pagalbos
ribos taikomos valstybės paramos bendrai sumai, skiriamai remiamam projektui, neatsižvelgiant į
tai, ar ta parama finansuojama iš vietos, regioninių, nacionalinių arba Bendrijos šaltinių“. Tai
reiškia, kad likusiai projekto daliai negali būti skirtas finansavimas, kuris būtų pripažintas valstybės
pagalba. Pažymėtina, kad savivaldybės skirtas finansavimas taip pat priskiriamas prie valstybės
lėšų ir savivaldybės skirtas tikslinis finansavimas projektui vykdyti šiuo atveju gali būti pripažintas
valstybės pagalbos teikimu viešajai įstaigai. Vertinant savivaldybės lėšas, suteikiamas įstaigoms
įstatinio kapitalo padidinimo forma, reikia atsižvelgti į Europos Komisijos pranešimą „Dėl
Sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo viešųjų institucijų dalyvavimui įmonių kapitale“19. Šiame
dokumente aiškinama, kad „įstatinio kapitalo didinimas nėra laikomas valstybės pagalba, kai jis
didinamas tokiomis sąlygomis, kurios būtų priimtinos ir privačiam investuotojui normaliomis
rinkos ekonomikos sąlygomis (pavyzdžiui, kur įstatinis kapitalas didinamas viešajam subjektui
(angl. public enterprise) tokiu dydžiu, kuris atitinka naujų investicijų ir tiesiogiai su investicijomis
susijusių kaštų poreikį ir sektoriuje, kuriame veikia subjektas, nėra gamybinių pajėgumų
pertekliaus bendroje rinkoje, o paties subjekto finansinė būklė yra gera arba kai viešojo sektoriaus
kapitalo dalis subjekte yra didinama proporcingai turimai daliai ir toks didinimas vyksta kartu su
privataus sektoriaus papildomais įnašais, ir dėl šios priežasties privataus sektoriaus dalis kapitale
yra ekonomiškai reikšminga“. Be to, jeigu parama įstaigai suteikiama tokiomis sąlygomis kaip
įmonei, įstaiga sieks vykdyti ekonominę veiklą rinkos sąlygomis, .t.y. teikti paslaugas rinkos kaina,
kad kompensuotų sąnaudas (patalpų priežiūra, dalis administravimo išlaidų), susijusias su pajamas
duodančios veiklos (patalpų nuoma) sąnaudomis. Taip būtų nevykdoma politika remti pradedančias
ir inovatyvias įmones, o ją vykdyti (sudaryti sąlygas įmonėms įsigyti paslaugas mažesne negu
rinkos kaina) galima būtų priversti tik arba skiriant kompensaciją tiesiogiai įmonėms (valstybės
pagalba įmonėms) arba teikiant papildomą paramą įstaigų veiklai – negautoms pajamoms iš
įmonių padengti, ir tai būtų pripažįstama kaip valstybės pagalba įmonėms.
Pripažinimas ne valstybės pagalba. Pripažinimas ne valstybės pagalba išspręstų pirmiau
minėtus Regioninės pagalbos reglamento taikymo trūkumus, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad
naudojant infrastruktūrą paslaugų teikimui dalį paslaugų kainos apmoka ir MVĮ, tokie projektai
turėtų būti laikomi infrastruktūros projektais, gaunančiais pajamas. Tokiu atveju tinkamos
finansuoti išlaidos turi būti nustatomos pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos
fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 55 straipsnio 2 dalies nuostatas.
Paminėto straipsnio 2 dalyje numatyta, kad finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos
projektams, iš kurių gaunamos pajamos, neviršija išlaidų investicijoms einamosios vertės, atėmus
grynųjų pajamų iš investicijų per konkretų ataskaitinį laikotarpį einamąją vertę, o apskaičiuojant
šias pajamas, vadovaujanti institucija atsižvelgia į atitinkamai investicijų kategorijai taikytiną
ataskaitinį laikotarpį, projekto kategoriją, pelningumą, kurio paprastai tikimasi iš atitinkamos

19

Application of Articles 92 and 93 of the EEC Treaty to public authorities‘ holdings, European Commission,
Bulletin EC 91984.
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kategorijos investicijų, į principo „teršėjas moka“ taikymą bei prireikus į teisingumo sumetimus
susijusius su atitinkamos valstybės narės santykine gerove. Tinkamų išlaidų įvertinimo, pajamų
apskaičiavimo ir paramos dydžio nustatymo metodika detaliai yra aprašyta Europos Komisijos
darbo dokumente Nr. 4 naujam programavimo laikotarpiui (2007–2013 m.) „Ekonominės naudos
analizės atlikimo metodikos gairės“, taip pat galioja 2002 m. parengtas Europos Komisijos vadovas
„Guide to cost - benefit analysis of investment projects“. Paminėtina, kad Europos Komisijos darbo
dokumente Nr. 4 investicijos į infrastruktūrą, skirtą tyrimams, naujovėms ir technologijų
perkėlimui, įprastinėmis sąlygomis vertinamos kaip mažo pelningumo, todėl tikėtina, kad pavyktų
pagrįsti pakankamai didelę tinkamų išlaidų dalį, atitinkamai didelį finansavimo trūkumą ir paramos
dydį. Taip pat pažymėtina, kad pirmiau minėtu būdu yra nustatomas ES struktūrinių fondų
(konkrečiai ERPF) paramos dydis, o bendras paramos dydis, kurio šiuo atveju neriboja valstybės
pagalbos taisyklės, gali būti ir didesnis, panaudojant Lietuvos biudžeto lėšas. Tačiau galutiniam
sprendimui dėl šios alternatyvos pasirinkimo reikėtų atlikti vertinimą, remiantis vienos ar kelių
konkrečių įstaigų faktinės ir prognozuojamos veiklos duomenimis.

MTEP bendradarbiavimo projektų ypatumai
MTEP projektams, kuriuose dalyvauja mokslo tyrimo organizacijos, taip pat svarbu
įvertinti, ar šių organizacijų vykdoma veikla yra ekonominio pobūdžio, ar ne.
Atsižvelgiant į Lietuvoje numatomų remti projektų pobūdį, t. y. įmonių poreikiams skirti ir
įmonių naudai atliekami moksliniai tyrimai (taikomųjų tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros
etapai), tyrimų organizacijų veikla bendradarbiavimo projektuose priskirtina ekonominei veiklai,
todėl tyrimų organizacijos yra valstybės pagalbos gavėjai, o paramos intensyvumas nustatomas
pagal jų priskyrimo MVĮ galimybes. Lietuvoje šios organizacijos pirmiausia neatitinka MVĮ
savarankiškumo kriterijaus, todėl paramos intensyvumas turėtų būti nustatomas kaip didelėms
įmonėms. Pažymėtina, kad įmonės gali įsigyti pagal sutartis vykdomus mokslinius tyrimus ir kaip
paslaugas (organizacijos nebūtų projekto partneriai) kompensuoti tyrimų organizacijoms visas
tyrimo sąnaudas, tačiau tokiu atveju projektas nebūtų pripažįstamas bendradarbiavimo projektu ir
tai darytų įtaką paramos įmonių intensyvumui. Be to, tokias paslaugas tyrimo organizacija turi
suteikti rinkos kainomis, kad nebūtų perduodama netiesioginė pagalba įmonei per tyrimų
organizacijai ir nebūtų atitinkamai mažinama tiesiogiai įmonei teikiama parama.
Netiesioginės pagalbos perdavimą įmonėms per mokslo tyrimo įstaigas ypač svarbu
įvertinti MTEP bendradarbiavimo projektams. Lietuvos ir kitų ES šalių paramos teikimo sąlygose
iš anksto nebuvo nustatomi apribojimai projektui, kurie užtikrintų, kad pagalba neperduodama.
Tačiau atsižvelgiant į būtinybę anksčiau ar vėliau tai įvertinti ir tam, kad nekiltų grėsmė skirtingai
interpretuoti pagalbos perdavimą kiekvieno projekto atveju, siūlytina apribojimus nustatyti iš
anksto.
Europos Komisija išskiria tokias sąlygas, kurių laikantis valstybės pagalba įmonėms per
tyrimų organizacijas neperduodama:
1. dalyvaujanti įmonė padengia visas projekto išlaidas,
2. rezultatai, kuriems netaikomos intelektinės nuosavybės teisės, gali būti plačiai
skleidžiami ir visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo
rezultatus, susijusius su mokslinių tyrimų organizacijos veikla, yra visiškai
suteikiamos mokslinių tyrimų organizacijai,
3. kai mokslinių tyrimų organizacija gauna projekte dalyvaujančios įmonės
kompensaciją, atitinkančią intelektinės nuosavybės teisių, kurios yra susijusios su
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mokslinių tyrimų organizacijos veikla įgyvendinant projektą ir kurios perduodamos
dalyvaujančioms įmonėms, rinkos kainą įgyvendinant projektą. Bet kuris
dalyvaujančios įmonės įnašas dengiant mokslinių tyrimų organizacijos išlaidas yra
atimamas iš tokios kompensacijos,
4. jeigu įvertinus tarp partnerių sudarytą sutartį padaroma išvada, kad visos intelektinės
nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus ir galimybės pasinaudoti
teisėmis į tokius rezultatus yra priskiriamos skirtingiems bendradarbiavimo
partneriams atspindint jų atitinkamą suinteresuotumą projektu, darbo krūvį,
finansinį ir kitokį įnašą į projekto įgyvendinimą.
Pirmoji sąlyga gali būti patogi tuo atveju, kai įmonės nenori dalintis rezultatais su mokslo
įstaiga, tačiau tokiu atveju nevyksta efektyvus bendradarbiavimas, tai yra tiesiog užsakomasis
tyrimas. Todėl siūlytina pasirinktinai taikyti 2–4 sąlygas.

Rizikos kapitalo priemonių ypatumai
Planuojant didesnes negu de minimis investicijų į MVĮ išlaidas, rizikos kapitalo priemonių
suderinamumas su bendrąja rinka turi būti įvertintas pagal Rizikos kapitalo gairių nuostatas.
Pažymėtina, kad minėtose gairėse yra numatytos ribos, kurioms taikomas paprastas (gairių 4
punktas) arba išsamus vertinimas (gairių 5 punktas). Lietuvos atveju paprastam vertinimui
nustatytos ribos yra pakankamos (1,5 mln. EUR investicija į MVĮ per 12 mėn., 50 proc. (ar net 30
proc. kaip remiamame regione) privačių investuotojų dalis, investicijos į MVĮ parengiamajame,
veiklos pradžios ir plėtros etapuose), todėl siūlytina nustatyti konkrečias sąlygas atitinkančias
Rizikos kapitalo gairių 4 punkto nuostatas.
Remiant rizikos kapitalo priemones, labai svarbu įgyvendinti pagalbos kaupimo nuostatas,
kurios susijusios ir su pagalba, teikiama pagal kitas paramos priemones. Pagal gaires „tais atvejais,
kai kapitalas, skiriamas įmonei pagal rizikos kapitalo priemonę, kuriai taikomos šios gairės, yra
naudojamas finansuoti pradines investicijas ar kitas išlaidas, kurioms gali būti teikiama pagalba,
vadovaujantis bendrosiomis išimtimis, gairėmis, bendrosiomis nuostatomis ar kitais valstybės
pagalbos dokumentais, taikomos pagalbos aukščiausios ribos arba didžiausios leidžiamos sumos
sumažinamos 50 proc. visais atvejais ir 20 proc. tikslinių įmonių, įsikūrusių remiamuose
regionuose, atveju, pirmuosius trejus pirmosios rizikos kapitalo investicijos metus visos gautos
sumos atžvilgiu. Šis sumažinimas netaikomas pagalbos intensyvumui, numatytam Bendrijos
valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir plėtrai programa ar bet kokia ją pakeisiančia programa
ar bendrosios išimties nuostatomis šioje srityje“.

Rinkos trūkumai ir kitos paramos teikimo priežastys
Priemonės, numatančios investicijų ir (arba) paslaugų finansavimą, su tikslu priartėti prie
ES lygio, paprastai ir yra pateisinamos šalies ar regiono išsivystymo atotrūkiu nuo ES vidurkio.
Parama tokioms priemonėms pateisinama kaip regioninės politikos priemonė (siekiant vykdyti
ekonominę socialinę sanglaudą ES mastu), o teisinis pagrindas tokiai paramai teikti yra MVĮ
išimties reglamentas arba regioninę investicinę pagalbą reglamentuojantis dokumentas
(reglamentas, gairės).
Tačiau valstybės intervencija yra pateisinama ir tais atvejais, kai remiama konkreti veikla
dėl rinkoje egzistuojančių trūkumų. Atsižvelgiant į trūkumų pobūdį ir jų reikšmingumą atskiroms
įmonių grupėms ir veikloms ar jų etapams, suderinama su bendrąja rinka laikoma įvairaus dydžio ir
intensyvumo pagalba. Rinkos trūkumų analize yra vertinama ir pagrindžiama pagalba mokslinių
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tyrimų ir inovacinei veiklai, viešųjų institucijų infrastruktūros ir paslaugų verslui bei rizikos
kapitalo priemonėms vykdyti.
Pagrindiniai MTEP ir naujovių diegimo veikla taisomi rinkos trūkumai :
• Teigiami išorės veiksniai ir (arba) žinių skleidimas: MTTV ir naujovių diegimo veikla
dažnai yra naudinga visuomenei, nes skleidžiamos žinios. Tačiau, jei veikla vykdoma
tik vadovaujantis rinkos dėsniais, ji gali neužtikrinti pakankamos grąžos privačiam
investuotojui, nors tokie projektai ir būtų naudingi visuomenei, nes pelno siekiančios
įmonės, priimdamos sprendimą dėl savo MTEP ir naujovių diegimo masto,
nepakankamai atsižvelgia į savo įgyvendinamų projektų išorinį poveikį. Todėl dažnai
projektai, atitinkantys bendruosius interesus, gali likti neįgyvendinti be vyriausybės
įsikišimo.
• Viešosios gėrybės ir (arba) žinių skleidimas: kuriant bendrąsias žinias, pavyzdžiui,
fundamentinius mokslinius tyrimus, neįmanoma neleisti kitiems asmenims naudotis
šiomis žiniomis (viešąja gėrybe), tačiau labiau specifinės, su gamyba susijusios žinios
gali būti saugomos, pvz., taikant patentus, kurių naudojimas užtikrina išradėjui didesnę
jo išradimo grąžą. Norint nustatyti tinkamą paramos MTEP ir naujovių diegimo
politiką, labai svarbu atskirti bendrąsias žinias nuo žinių, kurias galima apsaugoti.
Įmonės yra linkusios nemokamai pasinaudoti kitų sukurtomis bendrosiomis žiniomis,
dėl to pačios nenoriai jas kuria. Faktiškai rinka gali būti ne tik neefektyvi – jos gali
apskritai nebūti. Jeigu būtų kuriama daugiau bendrųjų žinių, žinių skleidimas būtų
naudingesnis visai visuomenei. Siekdamos šio rezultato, vyriausybės gali nuspręsti
paremti įmonių veiklą, susijusią su žinių kūrimu.
• Nepakankama ir asimetrinė informacija: MTEP ir naujovių diegimas yra susiję su
didele rizika ir netikrumu. Dėl nepakankamos ir (arba) asimetrinės informacijos
privatūs investuotojai gali būti nelinkę finansuoti vertingų projektų, o aukštos
kvalifikacijos darbuotojai gali nesužinoti apie galimybes įsidarbinti naujoves
diegiančiose įmonėse. Todėl šiose rinkose žmogiškieji ištekliai ir finansiniai ištekliai
gali būti paskirstyti nepakankamai veiksmingai ir ekonomikai naudingi projektai gali
likti neįgyvendinti.
• Koordinavimas ir tinklo nepakankamumas: įmonių gebėjimas koordinuoti veiklą arba
bent bendradarbiauti, taip pat ir plėtoti MTEP bei naujovių diegimą gali pablogėti.
Problemų gali kilti dėl įvairiausių priežasčių, įskaitant MTTV veiklos koordinavimo
sunkumus ir sunkumus ieškant tinkamų partnerių.
Valstybės finansuojamų verslo inkubatorių – kaip ir kitų subsidijuojamų MVĮ pagalbos
rūšių – logika slypi pastangose galiausiai spręsti rinkos nepakankamumą, t. y. mažesnių firmų
rėmimo struktūros atotrūkius ir trūkumus (trūksta įperkamos, dalijamos darbo vietos, priemonių,
paslaugų, galimybių naudotis finansais, informaciniais ir kitais ištekliais ir t. t.).
Šie rinkos nepakankamumai kyla dėl santykiškai aukštų kainų be didelės rizikos teikiant
paslaugas MVĮ, palyginus su didesnėmis įmonėmis ir privataus sektoriaus nenoro prisiimti šių
išlaidų ir rizikos, atsižvelgiant į dažnai kuklią grąžą.
Informacijos ir konsultacijų teikimo verslui, ypač MVĮ, srityje dažniausiai pripažįstami
tokie rinkos trūkumai:
• viešosios gėrybės – paslaugos, dažnai informacija, nėra suteikiamos, kadangi privatus
sektorius negali iš to gauti pajamų;
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mišrios prekės – kai kurios paslaugos nėra teikiamos, nes gaunama grąža yra
nepakankama;
• išorės veiksniai – teikiant paslaugas MVĮ daromas platesnis ir didesnis teigiamas
poveikis kitoms įmonėms, tačiau to negalima įskaičiuoti į paslaugos teikimo kainą.
Komisijos nuomone, pagrindinis rinkos nepakankamumo šaltinis, susijęs su rizikos kapitalo
rinkomis, kuris ypač veikia MVĮ ir įmonių pradiniuose plėtros etapuose galimybes gauti lėšų ir
kuris gali pateisinti valstybės įsikišimą, yra nepakankama arba asimetrinė informacija.
Pavasario komunikate Europos Vadovų Tarybai „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui.
Nauja Lisabonos strategijos pradžia“ sakoma, kad nepakanka rizikos kapitalo, kuriuo gali
pasinaudoti verslą pradedančios pažangios, neseniai įsteigtos įmonės. Įvade į naujas Bendrijos
gaires dėl valstybės pagalbos rizikos kapitalo investicijoms į mažas ir vidutines įmones skatinti
patvirtinamas rinkos nepakankamumo egzistavimas:
„Rizikos kapitalo rinkoje yra „akcinio kapitalo atotrūkis“ – kapitalo rinka veikia netobulai,
dėl to pasiūla neatitinka paklausos abiem pusėms priimtina kaina, ir tai neigiamai veikia Europos
MVĮ. Šį atotrūkį daugiausia jaučia moderniųjų technologijų pažangiosios įmonės, dažniausiai
neseniai įsteigtos ir turinčios didelį augimo potencialą“.
Dėl kapitalo rinkų neefektyvumo įmonės gali nepajėgti sukaupti nuosavą kapitalą
investicijoms į projektus, reikalaujančius rizikuoti didelėmis lėšomis, net jei laukiama grąža atrodo
proporcinga patiriamai rizikai. Vis dėlto MVĮ situacija yra daug sudėtingesnė, kadangi jos
paprastai turi santykiškai mažus finansinius išteklius ir mažesnes galimybes paįvairinti riziką per
savo veiklos sritis. Be to, gali būti neįmanoma pasinaudoti išoriniais finansavimo šaltiniais, nes
dažnai yra labai sudėtinga ir brangu patikimai apskaičiuoti laukiamą pelną ir projekto riziką.
Sudėtingiau tampa ir dėl projekto pateikėjo (iš vienos pusės) ir investuotojų (iš kitos pusės) turimos
informacijos asimetrijos.
Pažymėtina, kad ES teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą, nuostatų
perkėlimo į pagalbos schemas ne visais atvejais pakanka, kad būtų pagrįstas planuojamų priemonių
skatinamasis poveikis ir todėl priimtas teigiamas sprendimas dėl pagalbos suderinamumo su
bendrąja rinka. Pavyzdžiui, MTEPI gairės nustato, kad vertinant pagalbos schemą, manoma, kad
skatinamojo poveikio sąlygos tenkinamos, jei valstybė narė įsipareigojo teikti individualią pagalbą
pagal patvirtintą pagalbos schemą tik patikrinusi, kad yra skatinamasis poveikis, ir teikti
kasmetines patvirtintos pagalbos schemos įgyvendinimo ataskaitas. Tokiose metinėse ataskaitose
valstybė narė privalo parodyti, kaip prieš suteikdama pagalbą ji įvertino šios pagalbos skatinamąjį
poveikį pagal kiekybinius ir kokybinius rodiklius: didesnė projekto apimtis, didesnis mastas,
didesnė sparta ir didesnė bendra suma, išleidžiama taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros bei naujovių diegimo veiklai. Nors MTEPI minėti kriterijai yra detaliai apibūdinti, praktinis
jų taikymas gali būti šiek tiek neaiškus tiek pareiškėjams, tiek vertintojams. Pavyzdžiui, didesnė
projekto apimtis apibūdinama taip: „visų projekto išlaidų padidėjimas (be sumažėjusių pagalbos
gavėjo išlaidų, palyginti su padėtimi, kuri susidarytų, jei jis negautų pagalbos)“. Aišku, kad
Europos Komisija skatina įmones maksimaliai prisidėti prie projekto įgyvendinimo – projektas
turėtų padidėti tiek, kiek suteikiama pagalbos, t.y. pareiškėjas neturėtų gauta pagalba dengti tų
išlaidų, kurias galėtų dengti pats. Tačiau praktiškai gali būti sudėtinga nustatyti, ar tas pareiškėjo
indėlis iš tiesų yra didžiausias, kurį jis gali įnešti.
•
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Remtinų sektorių ir veiklų ribos
Paramos priemonėse remtinų sektorių ir veiklų ribos yra nustatomos remiantis ES teisės
aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą, nuostatomis (jeigu taikoma), ES fondų, iš
kurių numatoma finansuoti priemones, reglamentų nuostatomis, taip pat valstybės narės
nustatytomis remiamų sektorių ribomis ir (arba) funkcijų pasidalijimu tarp paramą teikiančių
valstybės institucijų.
Pažymėtina, kad nuo 2007 m. sausio 1 d. įsigaliojusiuose ES teisės aktuose,
reglamentuojančiuose valstybės pagalbos teikimą, remiamų sektorių ribos praplatėjo. Pavyzdžiui,
Regioninės išimties reglamentas yra taikomas žemės ūkio produktams perdirbi ir prekybai jais,
išskyrus gamybą ir prekybą tais produktais, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno
produktus, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1898/87 3 straipsnio 2 dalyje. Naujasis De
minimis reglamentas yra taikomas žemės ūkio produktų, išvardytų Sutarties I priede, perdirbimu ir
prekyba besiverčiančioms įmonėms, išskyrus atvejus, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš
pagrindinių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį
arba kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa skirta pagrindiniams gamintojams. Be
to, tiek Regioninės išimties reglamentas, tiek De minimis reglamentas iš principo leidžia pagalbą
transporto sektoriui (De minimis reglamente tik apribotas transporto priemonių įsigijimas ir per
pusę sumažinama kaupiamos pagalbos suma, o Regioninės išimties reglamentas transporto
sektoriuje veikiančioms MVĮ neleidžia padidinti intensyvumo papildomais 10 ir 20 proc. punktais).
MTEPI gairės apskritai nenustato apribojimų sektoriams, o Rizikos kapitalo gairės taikomos tiek
žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos įmonėms, tiek transporto sektoriaus
įmonėms.
Europos regioninės plėtros fondo reglamentas20, kurio lėšomis numatoma finansuoti
nagrinėjamas paramos priemones, nustato paramos taikymo sritis (darbo vietas kuriančios
investicijos, investicijos į infrastruktūrą ir pan.) ir netaiko jokių apribojimų sektoriams. Tačiau šio
reglamento 9 straipsnis „Veiklos koordinavimas su EŽŪFKP ir EŽF“ nustato, kad: „Kai ERPF
tikslinių operacijų remiamai veiksmų programai parama gali būti teikiama ir pagal kitą Bendrijos
paramos priemonę, įskaitant EŽŪFKP 3 kryptį ir pakrančių žvejybos rajonų tvaraus vystymo
priemones, finansuojamas EŽF, valstybės narės kiekvienoje veiksmų programoje nustato ERPF
remiamų veiksmų ir tų, kurias remia kitos Bendrijos paramos priemonės, atskyrimo kriterijus“. Kol
visos programos tebėra derinimo etape, gana sudėtinga nustatyti, kurios priemonės bus remiamos iš
ERPF, o kurios iš EŽŪFKP lėšų (atitinkamai pagal kurią programą). Kalbant apie gamybines
investicijas ir neinvesticines priemones, didinančias produktyvumą, riba yra pakankamai aiški,
tačiau MTEP srityje teoriškai galimos remti (pagal EŽŪFKP reglamentą21) ir praktiškai numatytos
remti (pagal Kaimo plėtros priemonių programą) priemonės skiriasi.
EŽŪFKP reglamento 28 straipsnyje yra aiškiai nurodytos remiamos investicijos, susijusios
su Steigimo sutarties I priede išvardintais produktais:
„Parama (...) skiriama investicijoms į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą kurios:
a) gerina bendruosius įmonės veiklos rezultatus;

20

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir
panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 1).
21

Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP)
paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).
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b) yra susijusios:
- su Sutarties I priede išvardytų produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, ir
miškininkystės produktų perdirbimu ir (arba) pardavimu,
ir (arba)
- su naujų produktų, procesų ir technologijų, susijusių su Sutarties I priede išvardytais
produktais, išskyrus žuvininkystės produktus, ir miškininkystės produktais, kūrimu,
c) daromos laikantis Bendrijos standartų, taikomų atitinkamai investicijai“.
Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros programos projekte paminėto 28 straipsnio pagrindu
yra planuojama priemonė „Žemės ūkio produktų vertės didinimas“, tačiau iš tiesų priemonė nėra
skirta remti taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su Sutarties I priede išvardytais produktais
ir, kaip joje ir rašoma, „iš esmės ši priemonė skirta įvairių perdirbimo šakų veikiančioms įmonėms
ir grūdų saugykloms modernizuoti, nedidinant daugiau nei 10 procentų projektinių perdirbimo ar
saugojimo pajėgumų“.
To paties reglamento 29 straipsnyje „Bendradarbiavimas kuriant naujus produktus,
procesus ir technologijas žemės ūkio ir maisto sektoriuje bei miškininkystės sektoriuje“ numatyta
remtina veikla skiriama pirminės žemės ūkio ir miškininkystės produkcijos gamintojų, perdirbimo
pramonės ir (arba) trečiųjų šalių bendradarbiavimui skatinti. Parama prisidedama prie šio
bendradarbiavimo išlaidų dengimo“. Šiuo straipsnio pagrįstos priemonės visiškai nėra Kaimo
plėtros priemonių programoje.
Atsižvelgiant į visa tai, reikėtų nustatyti papildomus apribojimus remiamai veiklai
priemonėms, didinančioms produktyvumą, ten, kur to neriboja valstybės pagalbą
reglamentuojantys teisės aktai, tačiau yra nustatyti apribojimai pagal fondo reglamentą ir (ar)
atitinkamą programą. Jeigu MTEP srityje Kaimo plėtros programa nebus keičiama, šios priemonės
turės patekti į Ekonomikos augimo veiksmų programą arba, kas nesiūlytina, likti visiškai
neįgyvendintos žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos srityje.
Pagalba MTEP veiklai, skirta Sutarties I priede išvardintiems produktams, turi atitikti tas
pačias MTEPI gairėse nustatytas sąlygas, išskyrus atvejus, kai numatoma taikyti 100 proc.
intensyvumą – turi būti tenkinamos papildomos MTEPI gairių 9 straipsnyje nustatytos sąlygos.
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu Nr.
1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms
įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.
70/2001, buvo praplėsta MVĮ reglamento taikymo sritis. Jeigu iki 2006 m. gruodžio 15 d.
pakeitimo reglamentas nebuvo taikomas „veiklai, susijusiai su Sutarties I priede numatytų gaminių
gamyba, perdirbimu ar pardavimu“, tai po pakeitimo reglamentas netaikomas tik „žuvininkystės
ir akvakultūros produktams, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000, ir su
žemės ūkio produktų pirmine gamyba (auginimu) susijusiai veiklai; produktų, kurie skirti
imituoti arba pakeisti pieną ir pieno produktus, gamybai ir prekybai“. Atsižvelgiant į atsiradusią
galimybę taikyti tą patį reglamentą kelioms pagalbos sritimis, konkretų sprendimą dėl skiriamosios
ribos turi priimti pagalbos teikėjai atitinkamoje srityje (Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).
Gerinant įmonių finansavimo gavimo galimybes – teikiant garantijas ir kompensuojant
paskolų palūkanas – reikėtų atsižvelgti į funkcijų pasiskirstymą nacionaliniu mastu. UAB „Žemės
ūkio paskolų garantijų fondas“ teikia garantijas kredito įstaigoms už kreditus smulkiesiems ir
vidutiniesiems verslininkams, dirbantiems kaimo vietovėje (ūkio subjektams, užsiimantiems
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alternatyvia žemės ūkiui veikla), įmonėms, superkančioms, perdirbančioms ar realizuojančioms
žemės ūkio produktus ir teikiančioms žemės ūkiui gamybos paslaugas, taip pat kompensuoja
paskolų palūkanas ūkio subjektams, užsiimantiems alternatyvia žemės ūkiui veikla, todėl pagalba,
įgyvendinant šioje Studijoje nagrinėjamas priemones, neturėtų būti teikiama įmonėms, kurios
gauna arba gali gauti UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ administruojamą pagalbą.

Pareiškėjo nuosavų lėšų dalis
Lietuvoje 2004–2006 m. ES struktūrinių fondų paramos teikimo dokumentuose buvo
savaime perkeltas reikalavimas dėl 25 procentų pagalbos gavėjo indėlio į projekto finansavimo, ir
tai sukėlė įvairias šio reikalavimo interpretacijas. Siekiant aiškumo naujame programiniame
laikotarpyje, reikia ne pažodžiui perkelti minėtą reikalavimą, kuris taikomas bendrai visiems
regionams, tarp jų ir tiems, kuriuose pagalbos intensyvumas su visais priedais gali viršyti 75 proc.
tinkamų išlaidų, o akcentuoti pagalbos kaupimą.
MVĮ išimties reglamento 8 straipsnyje nustatyta, kad „pagalba, kuriai pagal šį reglamentą
taikoma išimtis, negali būti kaupiama su bet kuria kita valstybės pagalba pagal Sutarties 87
straipsnio 1 dalį, arba kitokiu Bendrijos finansavimu toms pačioms lėšomis, jeigu dėl tokio
kaupimo pagalbos intensyvumas viršytų šiuo reglamentu nustatytą intensyvumo dydį“. Regioninės
išimties reglamento 6 straipsnyje nustatyta, kad „4 straipsnyje nustatytos pagalbos ribos taikomos
valstybės paramos bendrai sumai, skiriamai remiamam projektui, neatsižvelgiant į tai, ar ta parama
finansuojama iš vietos, regioninių, nacionalinių arba Bendrijos šaltinių“. MTEPI gairių 8
straipsnyje nustatyta, kad „pagal šią sistemą nustatytos viršutinės pagalbos ribos yra taikomos
neatsižvelgiant į tai, ar parama pagalbą gaunančiam projektui finansuojama vien tik valstybės narės
ištekliais, ar ji yra iš dalies finansuojama Bendrijos, išskyrus konkrečias ribotas sąlygas, nustatytas
Bendrijos finansavimui pagal MTTP pagrindų programas, priimtas atitinkamai laikantis EB
sutarties XVIII antraštinės dalies arba Euratomo sutarties II antraštinės dalies“.
Taigi kiekvienoje pagalbos priemonėje, kurioje pagalba teikiama MVĮ išimties, Regioninės
išimties ar MTEPI gairių pagrindu, pareiškėjo nuosavų lėšų dalis, kurioje nėra valstybės pagalbos,
turi būti: 100 proc. – (maks. ES teisės akte nustatytas intensyvumas pagal įmonės statusą ir kitas
sąlygas). Tuo atveju, kai valstybė narė nustato analogiškas ES teisės aktams maksimalaus
intensyvumo ribas, pakanka nurodyti, kad bendra iš visų šaltinių pagal konkrečią ir visas kitas
priemones pagalba, kuri yra pripažįstama valstybės pagalba, neperžengtų maksimalių priemonei
nustatytų pagalbos intensyvumo ribų. Tačiau tuo atveju, kai valstybė narė nustato mažesnį negu
reglamentuose nustatytą maksimalų paramos intensyvumą, intensyvumo ribos, taikomos bendrai
pagalbai iš visų šaltinių ir intensyvumo ribos, nustatytos pagalbai gauti pagal konkrečią priemonę,
skirsis. Atitinkamai priemonėje turėtų būti aiški informacija apie pareiškėjo nuosavų lėšų dalį,
pavyzdžiui, jeigu pagal MVĮ išimties reglamentą parengtoje priemonėje paramos intensyvumas
vidutinės įmonės investicijoms nustatomas 50 proc., tai pareiškėjo nuosavos lėšos (be valstybės
pagalbos iš kitų šaltinių) turi būti ne 50 proc., o tik 35 proc., nes maksimalus pagalbos
intensyvumas pagal MVĮ išimties reglamentą yra 65 proc. Kitas vertus, valstybė narė turi
alternatyvą nustatyti ne tik žemesnius negu leistini ES teisės aktuose paramos intensyvumo lygius,
bet ir didesnį negu privalomą pareiškėjo nuosavų lėšų, be valstybės pagalbos, dydį. Kadangi
Studijos rengimo metu nebuvo aiškios pozicijos dėl projektų, remiamų iš struktūrinių fondų,
papildomo finansavimo valstybės lėšomis iš kitų programų, priemonių aprašymuose (taisyklėse)
buvo nustatytas reikalavimas, kad bendra iš visų šaltinių gauta parama, kuri pripažįstama valstybės
pagalba, negali viršyti taisyklėse nustatyto maksimalaus intensyvumo.
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Investicijų išlaikymas regione
Kadangi ES teisės aktai, reglamentuojantys valstybės pagalbos teikimą, buvo atnaujinti ne
vienu metu (naujo MVĮ išimties arba jungtinio išimties reglamento parengimas ir patvirtinimas
vėluoja), tai šiuo metu egzistuoja skirtingos nuostatos dėl paremtų investicijų išlaikymo regione.
MVĮ išimties reglamentas nustato reikalavimą išlaikyti investicijas regione 5 metus, Regioninės
išimties reglamentas – 5 metus didelių įmonių atveju ir 3 metus MVĮ atveju.
Paramos priemones numatoma remti iš ERPF lėšų, todėl reikia atsižvelgti į Tarybos
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros
fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr.
1260/1999 nuostatas. Šio reglamento 57 straipsnis numato, kad „valstybė narė arba vadovaujanti
institucija užtikrina, kad veiksmui būtų toliau teikiama fondų parama tik tuo atveju, jei per
penkerius metus nuo veiksmo užbaigimo arba trejus metus nuo veiksmo užbaigimo valstybėse
narėse, kurios pasinaudojo galimybe sutrumpinti šį terminą, siekdamos išlaikyti investicijas arba
MVĮ sukurtas darbo vietas, veiksme nepadaroma esminių pakeitimų“.
Siekiant supaprastinti paramos administravimą po projektų įgyvendinimo, siūloma
pasinaudoti 3 metų investicijų išlaikymo regione (ir veiklos nekeitimo) galimybe MVĮ, kai
priemonė vykdoma Regioninės išimties reglamento pagrindu.

Vertinimas ir pasiūlymai pagal priemones
Techninės galimybių studijos
Paramos teikimo priežastys. Apskritai pagalba techninio pagrįstumo analizėms, susijusioms
su MTEP ir naujovių diegimo projektais, siekiama įveikti rinkos nepakankamumą, atsiradusį dėl
nepakankamos arba neproporcingos informacijos. Lietuvoje tikslinga skirti tokią pagalbą įmonėms
tam, kad bent iš dalies valstybė padengtų riziką, susijusią su neigiamu projekto rezultatu ir
paskatintų įmones imtis šios parengiamosios veiklos, be kurios būtų neįmanoma (arba netikslinga)
tolimesnė, konkrečiai tyrimų, veikla.
Vertinimas. Parama pagal šią priemonę yra valstybės pagalba. Svarstytinas MVĮ išimties,
MTEPI gairių ir De minimis reglamento panaudojimas. MTEPI gairėse ir MVĮ išimties reglamente
yra nurodyta konkreti veikla – techninės galimybių studijos rengimas. MTEPI gairėse numatytas
skirtingas paramos intensyvumas pagal tyrimų etapą, kuriam skirta studija (75 proc. MVĮ (65 proc.
didelėms), kai studija skirta taikomiesiems tyrimams, 50 proc. MVĮ (40 proc. didelėms) – kai
studija skirta eksperimentinei plėtrai), MVĮ išimties reglamente – vienodas 75 proc. intensyvumas
visiems etapams skirtoms studijoms. MVĮ išimtis riboja pareiškėjų statusą, De minimis reglamentas
neriboja nei veiklos, nei intensyvumo, nei pareiškėjų.
Siūlymas. Negaištant laiko notifikavimui (studijos yra reikalingos kitiems tyrimų etapams),
neskiriant paramos didelėms įmonėms (rinkos trūkumai labiau pasireiškia MVĮ) ir vengiant
paramos kaupimo, ribojančio įmonių galimybes, siūlytina taikyti MVĮ reglamentą.
Informacija Europos Komisijai. Europos Komisijai turi būti pateiktas pagal MVĮ išimties
reglamento II priede nustatytą formą užpildytas standartinės formos pranešimas, remiantis priede
Nr. 1 pateiktu priemonės aprašymu (taisyklėmis).
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Įmonių MTTP veiklos projektai
Paramos teikimo priežastys. Pagalba projektams, apimantiems MTEP veiklą, daugiausia
siekiama įveikti rinkos nepakankamumą, susijusį su teigiamu išoriniu poveikiu (žinių skleidimu),
įskaitant viešąsias gėrybes. 2002–2004 m. Lietuvoje inovacinę veiklą vykdė 23,4 proc. visų
įmonių. Inovacinėse įmonėse dirbo apie 45 proc. visų darbuotojų. Dauguma įmonių, diegdamos
inovacijas, įsigijo naujos įrangos (85,5 proc. visų inovacinių įmonių) ir apmokė savo darbuotojus
(55,5 proc.). Tačiau MTEP darbus inovacijoms kurti savo įmonėje vykdė tik 26,2 proc. inovacinių
įmonių, MTEP darbų paslaugas pirko 15,6 proc. įmonių. Tik 8,7 proc. įmonių vykdė bendrus su
universitetais, aukštosiomis mokyklomis ir jiems priklausančiais padaliniais inovacinius projektus.
Vertinimas. Parama pagal šią priemonę yra valstybės pagalba. Svarstytinas MVĮ išimties ir
MTEPI gairių taikymas. MVĮ išimties reglamento taikymas leistų pradėti pagalbos teikimą greičiau
ir paprasčiau, tačiau MTEPI gairės gali būti taikomos ir didelėms įmonėms, o dar svarbiau, kad
galimas didesnis priedas už bendradarbiavimą – 15 proc. (MVĮ išimties reglamentas – dar 10
proc.).
Siūlymas. Siekiant platesnio projektų vykdytojų rato ir skatinant bendradarbiavimą tarp
įmonių, ir ypač su mokslo tyrimo organizacijomis, siūlytina naudoti MTEPI gairių nuostatas. Be to,
rekomenduotina MTEPI gairėse nustatytą reikalavimą įrodyti pagalbos skatinamąjį poveikį
didelėms įmonėms ir naujovių diegimo grupėms taikyti visiems pareiškėjams (didesnė projekto
apimtis, didesnis mastas, didesnė sparta, didesnė bendra suma, išleidžiama MTEP ir naujovių
diegimo veiklai).
Informacija Europos Komisijai. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinančio
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias ES sutarties 93 straipsnio taikymo
taisykles, OL L 140/1, 2004 4 30, pranešimų forma apie MTEP projektus Studijos rengimo metu
nebuvo atnaujinta pagal naujas MTEPI gaires, tačiau dabartinės formos pranešime buvo
reikalaujama pagrindinių paramos teikimo elementų, kurie nurodyti priemonės aprašyme (priedas
Nr. 2). Kaip papildomą informaciją galima pateikti šioje dalyje pateiktą informaciją apie paramos
teikimo priežastis.

Įmonių MTEP techninės bazės stiprinimas
Paramos teikimo priežastys. Lietuvoje parama MTEP veiklos projektams yra nepakankama
intervencija, siekiant spartesnio priartėjimo prie ES išsivysčiusių narių privataus sektoriaus išlaidų
MTEP veiklai lygio, todėl, kartu su MTEP veiklos skatinimo ir tyrėjų kvalifikacijos didinimo
projektais, turi būti remiama MTEP techninė bazė.
Vertinimas. Parama pagal šią priemonę yra valstybės pagalba. Svarstytinas MTEPI gairių,
MVĮ išimties ir Regioninės išimties reglamentų taikymas. MTEPI gairėse ir MVĮ išimties
reglamento dalyje apie MTEP veiklą pagalba ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti skiriama tik
projekto laikotarpiu naudojamai šio turto daliai, MVĮ išimties reglamento investicinėje dalyje ir
Regioninės išimties reglamentas leidžia pagalbos intensyvumą skaičiuoti nuo viso turto vertės.
Siūlymas. Nors nei MVĮ išimties reglamento investicinė dalis, nei Regioninės išimties
reglamentas nėra skirtas MTEP skirtų investicijų rėmimui, tačiau, esant dideliam poreikiui ir
griežtai laikantis šiuose reglamentuose nustatytų pradinių investicijų reikalavimų (tai
investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su naujos įmonės kūrimu, esamos įmonės
plėtimu, įmonės produkcijos įvairinimas naujais, papildomais produktais, esamos įmonės bendro
gamybos proceso esminiu pakeitimu), galima būtų vieną iš paminėtų reglamentų taikyti priemonei
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vykdyti. Siekiant plataus projektų vykdytojų rato, t.y. kad būtų remiamos ir mažos arba vidutinės
įmonės, neatitinkančios tik vieno kurio nors MVĮ apibrėžimo kriterijaus, siūloma naudoti
Regioninės išimties reglamentą (tokios nevisiškai atitinkančios MVĮ apibrėžimą įmonės būtų
remiamos didelėms įmonėms taikomu intensyvumu).
Informacija Europos Komisijai. Europos Komisijai turi būti pateiktas pagal Regioninės
išimties reglamento I priede nustatytą formą užpildytas standartinės formos pranešimas, remiantis
priede Nr. 3 pateiktu priemonės aprašymu (taisyklėmis).

Inovacijų patariamosios ir paramos paslaugos
Paramos teikimo priežastys. Pagalba konsultacinėms ir inovacijų diegimo paramos
paslaugoms, kurią teikia inovacijų diegimo tarpininkai, siekiama įveikti rinkos nepakankamumą,
susijusį su nepakankamu informacijos skleidimu, išoriniu poveikiu ir nepakankamu koordinavimu.
Vertinimas. Bendrojo pobūdžio paslaugų (pvz., informavimas, inovacijų svarbos suvokimo
skatinimas ir pan.) teikimas nėra pripažįstamas valstybės pagalba. Jeigu įstaigos gauna paramą
teikti patariamąsias ir paramos paslaugas, kurios konkuruoja su rinkoje teikiamomis, pagalba
įstaigoms nėra pripažįstama įrodžius, kad nauda visiškai perduodama paslaugų gavėjams – MVĮ.
Tokiu atveju valstybės pagalbos gavėjais tampa MVĮ ir tokia pagalba turi būti pagrįsta vienu ar
kitus teisės aktu. Svarstytinas MTEPI gairių ir De minimis reglamento nuostatų taikymas. Pagal
MTEPI gaires teikiama pagalba turėtų būti iš anksto derinama su Europos Komisija, tačiau
didžiausias šio dokumento naudojimo privalumas – pagalba inovacijų diegimo konsultacijų ir
paramos paslaugoms nebūtų sumuojama su įmonių gauta pagalba kitoms veikloms pagal De
minimis reglamentą.
Siūlymas. Siekiant didesnio inovacijų diegimo konsultacijų ir paramos paslaugų naudotojų
skaičiaus, siūlytina taikyti MTEP nuostatas. Jeigu būtų pasirinktas didesnis negu 75 proc. pagalbos
intensyvumas patariamųjų (konsultacijų) paslaugų atveju, paslaugų teikėjai turėtų būti sertifikuoti
Europos ar nacionaliniu mastu. Pagalba MVĮ būtų suteikiama teikiant paslaugas mažesne nei
rinkos kaina. Inovacijų paramos paslaugoms (patalpų, įrangos nuoma ir pan.) intensyvumo
siūlytina neriboti, tačiau reikėtų užtikrinti administracines priemones pagalbai, suteiktai sumažinta
paslaugų (patalpų, įrangos nuoma ir pan.) kaina, apskaičiuoti ir informuoti pagalbos gavėjus. Taip
pat pažymėtina, kad paramos, teikiamos paslaugų teikėjams, intensyvumas turi būti
skaičiuojamas nuo paslaugų teikėjų kaštų paslaugai teikti (pelno norma nepridedama, kadangi
tai pelno nesiekiančios įstaigos), tačiau MVĮ perduodamos pagalbos dydis apskaičiuojamas kaip
skirtumas tarp paslaugos rinkos kainos ir faktiškai MVĮ sumokėtos sumos už suteiktą
paslaugą.
Informacija Europos Komisijai. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinančio
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias ES sutarties 93 straipsnio taikymo
taisykles, OL L 140/1, 2004 4 30, pranešimų forma apie MTEP projektus Studijos rengimo metu
nebuvo atnaujinta pagal naujas MTEPI gaires, o dabartinės formos pranešime informacija apie
naujovių diegimo tarpininkų teikiamų paslaugų rėmimą nėra numatyta. Tačiau pagrindinė
informacija dėl naujų MTEPI gairių atitikimo yra pateikta priemonės aprašyme (Priedas Nr. 4).

Inovacijų patariamųjų ir paramos paslaugų infrastruktūra
Paramos teikimo priežastys. Parama inovacijų patariamųjų ir paramos paslaugų
infrastruktūrai yra nukreipta taisyti tuos pačius rinkos trūkumus, dėl kurių skatinamas inovacijų
diegimo tarpininkų paslaugų teikimas (nepakankamas informacijos skleidimas, išorinis poveikis ir
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nepakankamas koordinavimas), paramą teikiant infrastruktūros kūrimo arba esminės plėtros
etapuose.
Vertinimas. Atsižvelgiant į tai, kad infrastruktūra naudojama teikti ekonominio ir
neekonominio pobūdžio paslaugas, parama infrastruktūrai vystyti gali būti pripažįstama
infrastruktūros savininko ir (ar) valdytojo lygio valstybės pagalba. Svarstytinos dvi galimybės: 1)
nustatyti atitinkamas sąlygas ir įrodyti, kad infrastruktūros savininkai ir (ar) valdytojai nėra
valstybės pagalbos gavėjai (perduos visą naudą paslaugų gavėjams), 2) pripažinti, kad
infrastruktūros rėmimas (kad ir iš dalies skirtos neekonominei veiklai vykdyti) yra valstybės
pagalba ir šiai paramai pagrįsti naudoti MVĮ arba Regioninės išimties reglamentus. Priemonės
pripažinimas ne valstybės pagalba gali būti ilgesnė procedūra (Vokietijos pavyzdys), nes ir
nustačius tam tikras sąlygas infrastruktūrai panaudoti, neturėtų būti vengiama pateikti
informaciją Europos Komisijai dėl teisinio tikrumo. Infrastruktūros valdytojai (nekalbant apie
savininkus) greičiausiai neatitiks MVĮ apibrėžimo, nes savivaldybės ir valstybės įstaigos, kurios
kontroliuoja paslaugų teikėjus, nėra MVĮ), todėl MVĮ išimties reglamentas nesuteiktų pranašumo
palyginti su Regioninės išimties reglamentu. Nors Regioninės išimties reglamento tiesioginis
tikslas nėra parama inovacijų diegimui ir sklaidai, tačiau tokia parama, be abejonės, padėtų kelti
regiono lygį.
Siūlymas A. Skatinant viešosios infrastruktūros savininkus pritraukti ir alternatyvius
finansavimo šaltinius bei rūpintis efektyviu infrastruktūros panaudojimu, siūlytina taikyti
Regioninės išimties reglamentą, tačiau nustatyti kriterijus, atitinkančius pradinėms investicijoms
keliamus reikalavimus.
Informacija Europos Komisijai (pagal siūlymą A) Europos Komisijai turi būti pateiktas
pagal Regioninės išimties reglamento I priede nustatytą formą užpildytas standartinės formos
pranešimas, remiantis priede Nr. 5A pateiktu priemonės aprašymu (taisyklėmis).
Siūlymas B. Siekiant išlaikyti viešųjų paslaugų teikėjų, teikiančių MVĮ prieinamas (pagal
kainą) paslaugas, tinklą, siūlytina įvertinti priemonę, kaip nesuteikiančią išskirtinės naudos
infrastruktūros savininkams ir valdytojams (pagalba perduodama paslaugų gavėjams) ir,
nustačius atitinkamus infrastruktūros naudojimo kriterijus, teikti paramą infrastruktūrai vystyti
didesniu negu regioninė pagalba intensyvumu, konkretų paramos dydį apskaičiuojant pagal
paramos dydžio ES struktūrinių fondų finansuojamiems pajamas generuojantiems
projektams apskaičiavimo metodiką. Taip pat būtina nustatyti, kad po projekto įgyvendinimo
projekto vykdytojui teikiamos paslaugos mažesne nei rinkos kaina, panaudojant paremtą
infrastruktūrą, yra pagalba šių paslaugų gavėjams ir turi atitikti Bendrijos valstybės pagalbos
moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovėms diegti sistemoje (OL C 323, 2006 12 30,
p.1) nustatytas sąlygas.
Informacija Europos Komisijai (pagal siūlymą B). Remiantis Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 794/2004, įgyvendinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias ES
sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles, OL L 140/1, 2004 4 30, siūlytina pateikti informaciją dėl
teisinio tikrumo (reglamento I priedo I dalis), panaudojant priemonės aprašymą (priedas Nr. 5B).
Taip pat būtina užpildyti šio reglamento pranešimų formos dokumentą apie MTEP projektus (nors
Studijos rengimo metu nebuvo atnaujinta pagal naujas MTEPI gaires, tačiau pagrindinė informacija
dėl naujų MTEPI gairių atitikimo yra pateikta priemonės aprašyme).
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Inovacinių klasterių rėmimas
Paramos teikimo priežastys. Pagalba inovaciniams klasteriams siekiama įveikti rinkos
nepakankamumą, susijusį su koordinavimo problemomis, dėl kurių sunkiau kurti klasterius,
klasterių viduje apribojama sąveika arba žinių srautai. Pagalba inovaciniams klasteriams padėtų
sustiprinti bendradarbiavimą, tinklų kūrimą ir mokymosi procesą.
Vertinimas. Parama įmonių ir mokslinių tyrimų įstaigų konkrečių bendradarbiavimo grupių
(klasterių) veiklai ir infrastruktūrai pripažįstama valstybės pagalba. MTEPI gairėse numatyta būtent
tokia remiama veikla su detaliais tinkamumo kriterijais ir paramos intensyvumu. Investicijoms į
infrastruktūrą remti galima būti svarstyti Regioninės išimties reglamento taikymą, nes pagal
MTEPI gaires Europos Komisijai reikia pateikti pakankamai išsamią informaciją – inovacinio
klasterio technologinės specializacijos analizę, esamą regioninį potencialą, esamą tyrimų
pajėgumą, panašios paskirties grupių egzistavimą ES ir galimas klasterio veiklos rinkoje apimtis.
Siūlymas. Atsižvelgiant į klasterizacijos procesų Lietuvoje etapą, kuriame dar vis reikalinga
klasterizacijos skatinimo veikla, kad būtų „išgryninti” inovaciniai klasteriai tikrąja jų prasme,
siūlytina paramą teikti jau turint reikalingą notifikuoti informaciją ir taikyti MTEPI gaires.
Informacija Europos Komisijai. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinančio
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias ES sutarties 93 straipsnio taikymo
taisykles, OL L 140/1, 2004 4 30, pranešimų forma MTEP srityje Studijos rengimo metu nebuvo
atnaujinta pagal naujas MTEPI gaires, o dabartinės formos pranešime informacija apie inovacinius
klasterius nėra numatyta. Tačiau pagrindinė informacija dėl naujų MTEPI gairių atitikimo yra
pateikta priemonės aprašyme (Priedas Nr. 6). Papildomai reikia pateikti pirmiau minėtą informaciją
– inovacinio klasterio technologinės specializacijos analizę, esamą regioninį potencialą, esamą
tyrimų pajėgumą, panašios paskirties grupių egzistavimą ES ir galimas klasterio veiklos rinkoje
apimtis (Studijoje nepateikiama).

Įmonių gamybos ir gamybinių paslaugų teikimo bazės stiprinimas
Paramos teikimo priežastys. Pagrindinės paramos teikimo įmonių investicijoms į prekių ir
paslaugų gamybą priežastys yra vis dar nepakankamai aukštas technologinis gamybos lygis ir
darbo našumas palyginti su ES vidurkiu.
Vertinimas. Parama įmonių investicijoms į prekių ir paslaugų gamybą yra pripažįstama
valstybės pagalba. Šiai priemonei svarstytini visi teisės aktai, leidžiantys pagalbą investicijoms
(MVĮ išimties reglamentas, Regioninės išimties reglamentas, De minimis reglamentas).
Siūlymas. Atmetus De minimis reglamentą dėl stebėjimo ir kaupimo reikalavimų ir
neapribojant didelių įmonių, galinčių turėti didelę reikšmę šalies ūkio plėtrai, dalyvavimo paramos
schemoje, siūlytina taikyti Regioninės išimties reglamentą, sumažinus didžiausius leistinus
pagalbos intensyvumo dydžius, taip pat apribojant projekto dydį pagal ES struktūrinių fondų
paramą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (Ekonomikos augimo veiksmų programoje nėra
pateikiamas išankstinis didelių projektų sąrašas).
Informacija Europos Komisijai. Europos Komisijai turi būti pateiktas pagal Regioninės
išimties reglamento I priede nustatytą formą užpildytas standartinės formos pranešimas, remiantis
priede Nr. 7 pateiktu priemonės aprašymu (taisyklėmis).
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Parama IT valdymo sistemoms ir e. verslo sprendimams diegti
Paramos teikimo priežastys. Parama IT valdymo sistemoms ir e. verslo sprendimams diegti
siekiama didinti darbo našumą įmonėse ir artėti prie ES lygio. Tokia parama reikalinga ir įmonių
konkurencingumui padidinti, ir vartotojų aptarnavimo kokybei pagerinti.
Vertinimas. Parama įmonių investicijoms į IT valdymo sistemas ir konsultacinių paslaugų,
susijusių su šių sistemų diegimu ir e. verslo sprendimais, įsigijimui yra pripažįstama valstybės
pagalba. Kadangi tokių projektų vykdymas yra santykiškai mažiau lėšų reikalaujantis palyginti su
gamybos vystymo/modernizavimo projektais, parama didesnį skatinamąjį poveikį turės MVĮ, todėl
siūlytinas vienas paramos teisinis pagrindas – MVĮ išimties reglamentas.
Siūlymas. Siūloma taikyti MVĮ išimties reglamento nuostatas tiek investicijoms, tiek
konsultacinėms paslaugoms įsigyti. Nustatant reikalavimus pareiškėjams ir projektų reikalavimus,
reikėtų atkreipti dėmesį į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 4
patvirtintame valstybės neremtinos veiklos rūšių sąraše esančią mažmeninę prekybą (EVRK 52.1152.63), kuriai priklauso elektroninė prekyba (52.61) – tai yra net gamybinė įmonė, kuri sudaro
sąlygas klientams užsakyti ir įsigyti jos prekes internetu, vykdo prekybą.
Informacija Europos Komisijai. Europos Komisijai turi būti pateiktas pagal MVĮ išimties
reglamento II priede nustatytą formą užpildytas standartinės formos pranešimas, remiantis priede
Nr. 8 pateiktu priemonės aprašymu (taisyklėmis).

Pažangių vadybos metodų, kokybės valdymo sistemų įdiegimas
Paramos teikimo priežastys. Įmonės skatinamos diegti pažangius vadybos metodus ir
kokybės valdymo sistemas tam, kad didėtų darbo našumas ir įmonių konkurencingumas. Tai
investicines priemones papildanti parama, prisidedanti prie ekonomikos konkurencingumo
didinimo.
Vertinimas. Parama konsultacinėms paslaugoms, susijusioms su vadybos metodų, kokybės
valdymo sistemų įdiegimu, įsigyti yra pripažįstama valstybės pagalba. Kadangi tokie projektai yra
santykinai mažai lėšų reikalaujantys, parama didesnį skatinamąjį poveikį turės MVĮ, todėl
siūlytinas vienas paramos teisinis pagrindas – MVĮ išimties reglamentas. Nors lėšų poreikis ir
neviršytų nereikšmingos pagalbos ribų, De minimis reglamento rekomenduotina atsisakyti dėl
stebėjimo ir kaupimo reikalavimų.
Siūlymas. Taikyti MVĮ išimties reglamentą konsultacinėms paslaugoms įsigyti.
Informacija Europos Komisijai. Europos Komisijai turi būti pateiktas pagal MVĮ išimties
reglamento II priede nustatytą formą užpildytas standartinės formos pranešimas, remiantis priede
Nr. 9 pateiktu priemonės aprašymu (taisyklėmis).

Veiklos internacionalizavimo skatinimas
Paramos teikimo priežastys. Įvairiapusė parama įmonėms, siekiančioms įeiti į tarptautines
rinkas, padėtų didinti bendrąjį ekonomikos konkurencingumą.
Vertinimas. Parama konkrečių įmonių vykdomai internacionalizavimo veiklai yra
pripažįstama valstybės pagalba. Atsižvelgiant į tokių projektų ypatumus (dalyvavimas parodose,
specialaus personalo darbo sąnaudos, rinkodaros medžiagos rengimas ir pan.) ir vidutinį lėšų
poreikį jų įgyvendinimui taikytinas veiklų ir išlaidų neribojantis De minimis reglamentas.
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Siūlymas. Atsižvelgiant į projektų ypatumus siūlytina taikyti De minimis reglamentą,
paramos schemoje išlaikant atitinkamus reglamento ribojimus, susijusius su eksporto skatinimo
veikla. Pagal analogiją su pagalbos intensyvumu konsultacinėms paslaugoms MVĮ išimties
reglamente, siūlytina paramos intensyvumą nustatyti 50 proc. tinkamų išlaidų.
Informacija Europos Komisijai. Prieš pagalbos teikimą nereikalaujama pateikti jokios
informacijos. Reikalavimai, susiję su de minimis reglamento taikymu šiai priemonei, nurodyti
priemonės aprašyme (priedas Nr. 10).

Patariamosios ir verslumo skatinimo paslaugos
Paramos teikimo priežastys. Parama patariamosioms ir verslumą skatinančioms paslaugoms
yra susijusi su rinkos trūkumų (asimetrinė informacija, viešosios gėrybės) taisymu. Lietuvoje MVĮ
plėtrą skatinančių paslaugų teikimas mažesne negu rinkos kaina taip pat yra reikalingas, siekiant
padidinti MVĮ žinias ir gebėjimus.
Vertinimas. Bendrojo pobūdžio paslaugų (pvz., informavimas, verslumo skatinimas ir pan.)
teikimas nėra pripažįstamas valstybės pagalba. Jeigu įstaigos gauna paramą teikti patariamąsias ir
paramos paslaugas, kurios konkuruoja su rinkoje teikiamomis, pagalba įstaigoms nėra pripažįstama
įrodžius, kad nauda visiškai perduodama paslaugų gavėjams – MVĮ. Tokiu atveju valstybės
pagalbos gavėjais tampa MVĮ ir tokia pagalba turi būti pagrįsta vienu ar kitus teisės aktu. Įstaigų
teikiamoms paslaugoms (konsultacinėms ir paramos), kurios patenka į inovacijų diegimo
konsultacijų ir paramos paslaugų apibrėžimą, pateiktą MTEPI gairėse, galėtų būti taikomos MTEPI
gairių nuostatos. Pagal MTEPI gaires teikiama pagalba turėtų būti iš anksto derinama su Europos
Komisija, tačiau didžiausias šio dokumento naudojimo pliusas – pagalba inovacijų diegimo
konsultacijų ir paramos paslaugoms nebūtų sumuojama su įmonių gauta pagalba kitoms veikloms
pagal De minimis reglamentą. Tačiau įstaigų teikiamoms paslaugoms (konsultacinėms ir paramos),
kurios nepatenka į minėtą inovacijų diegimo konsultacijų ir paramos paslaugų apibrėžimą, turėtų
būti taikomos De minimis reglamento nuostatos.
Siūlymas. Iš anksto aiškiai apibrėžus įstaigų teikiamas paslaugas, įstaigas, kurios teiks
inovacijų diegimo konsultacijų ir paramos paslaugas remti pagal Inovacijų patariamųjų ir paramos
paslaugų priemonę, o pagal šią priemonę (patariamosios ir verslumo skatinimo paslaugos) teikiamą
paramą paslaugoms, kurios konkuruoja su rinkoje teikiamoms, taikyti De minimis reglamento
nuostatas.
Informacija Europos Komisijai. Prieš pagalbos teikimą nereikalaujama pateikti jokios
informacijos. Reikalavimai, susiję su De minimis reglamento taikymu šiai priemonei, nurodyti
priemonės aprašyme (priedas Nr. 11).

Patariamųjų ir verslo pradžios paslaugų infrastruktūra
Paramos teikimo priežastys. Parama patariamųjų ir verslumą skatinančių paslaugų teikimo
infrastruktūrai yra susijusi su tais pačiais rinkos trūkumais (asimetrinė informacija, viešosios
gėrybės), kaip ir paslaugų teikimo verslui, naudojant šią infrastruktūrą, atveju. Nors Lietuvoje yra
sukurtas didelis įstaigų, teikiančių paslaugas verslui, tinklas, tam tikras poreikis steigti tokias
įstaigas lieka.
Vertinimas. Atsižvelgiant į tai, kad infrastruktūra naudojama teikti ekonominio ir
neekonominio pobūdžio paslaugas, parama infrastruktūrai vystyti gali būti pripažįstama
infrastruktūros savininko ir (ar) valdytojo lygio valstybės pagalba. Svarstytinos dvi galimybės: 1)
nustatyti atitinkamas sąlygas ir įrodyti, kad infrastruktūros savininkai ir (ar) valdytojai nėra
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valstybės pagalbos gavėjai (perduos visą naudą paslaugų gavėjams), 2) pripažinti, kad
infrastruktūros rėmimas (kad ir iš dalies skirtos neekonominei veiklai vykdyti) yra valstybės
pagalba ir šiai paramai pagrįsti naudoti MVĮ arba Regioninės išimties reglamentus. Priemonės
pripažinimas ne valstybės pagalba gali būti ilgesnė procedūra (Vokietijos pavyzdys), nes ir
nustačius tam tikras sąlygas infrastruktūrai panaudoti, neturėtų būti vengiama pateikti
informaciją Europos Komisijai dėl teisinio tikrumo. Infrastruktūros valdytojai (nekalbant apie
savininkus) greičiausiai neatitiks MVĮ apibrėžimo, nes savivaldybės ir valstybės įstaigos, kurios
kontroliuoja paslaugų teikėjus, nėra MVĮ), todėl MVĮ išimties reglamentas nesuteiktų pranašumo
palyginti su Regioninės išimties reglamentu. Nors Regioninės išimties reglamento tiesioginis
tikslas nėra parama inovacijų diegimui ir sklaidai, tačiau tokia parama, be abejonės, padėtų kelti
regiono lygį.
Siūlymas A. Skatinant viešosios infrastruktūros savininkus pritraukti ir alternatyvius
finansavimo šaltinius ir rūpintis efektyviu infrastruktūros panaudojimu, siūlytina taikyti regioninės
išimties reglamentą, tačiau nustatyti kriterijus, atitinkančius pradinėms investicijoms keliamus
reikalavimus.
Informacija Europos Komisijai (pagal siūlymą A) Europos Komisijai turi būti pateiktas
pagal Regioninės išimties reglamento I priede nustatytą formą užpildytas standartinės formos
pranešimas, remiantis priede Nr. 12A pateiktu priemonės aprašymu (taisyklėmis).
Siūlymas B. Siekiant išlaikyti viešųjų paslaugų teikėjų, teikiančių MVĮ prieinamas (pagal
kainą) paslaugas, tinklą, siūlytina įvertinti priemonę, kaip nesuteikiančią išskirtinės naudos
infrastruktūros savininkams ir valdytojams (pagalba perduodama paslaugų gavėjams) ir, nustačius
atitinkamus infrastruktūros naudojimo kriterijus, teikti paramą infrastruktūrai vystyti didesniu negu
regioninė pagalba intensyvumu, konkretų paramos dydį apskaičiuojant pagal paramos dydžio
ES struktūrinių fondų finansuojamiems pajamas generuojantiems projektams apskaičiavimo
metodiką. Taip pat būtina nustatyti, kad po projekto įgyvendinimo projekto vykdytojui teikiamos
paslaugos mažesne nei rinkos kaina, panaudojant paremtą infrastruktūrą, yra pagalba šių paslaugų
gavėjams ir turi atitikti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88
straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p. 5) nustatytas sąlygas.
Informacija Europos Komisijai (pagal siūlymą B) Remiantis Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 794/2004, įgyvendinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias ES
sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles, OL L 140/1, 2004 4 30, siūlytina pateikti informaciją dėl
teisinio tikrumo (reglamento I priedo I dalis), panaudojant priemonės aprašymą (priedas Nr. 12B).

Bendrosios verslo aplinkos gerinimo priemonės
Paramos teikimo priežastys. Įmonių ir šalies konkurencingumui didinti reikšmingos ne tik
tiesioginės, bet ir bendrosios priemonės – sektorių konkurencingumo vertinimas, informacijos apie
tiesioginių užsienio investicijų galimybes skleidimas, asocijuotų verslo įmonių veiklos skatinimas
ir pan.
Vertinimas. Bendrosios priemonės, skirtos verslo aplinkai gerinti, neteikiančios išskirtinės
naudos vienam subjektui ar jų grupei, neatsižvelgiant į priemonės vykdytoją, nėra pripažįstamos
valstybės pagalba.
Siūlymas. Rengiant sąlygas tokiai paramai gauti, būtina nustatyti aiškius kriterijus, kurie
neleistų parama suteikti išskirtinės naudos vienam subjektui ar jų grupei (priedas Nr. 13).
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Rizikos kapitalo priemonės
Paramos teikimo priežastys. Parama rizikos kapitalo priemonėms teikiama siekiant taisyti
rinkos trūkumą – asimetrinę informaciją. Lietuvoje rizikos kapitalo investicijos į pradedančiąsias,
inovatyvias MVĮ yra labai ribotas, nors tokių investicijų poreikis – didžiulis.
Vertinimas. Valstybės parama rizikos kapitalo priemonėms yra pripažįstama valstybės
pagalba. Jeigu numatomos investicijos į vieną MVĮ viršija De minimis reglamente numatytą sumą
arba tikėtini sunkumai, susiję su tokios pagalbos skaičiavimu ir stebėjimu, turi būti vadovaujamasi
Rizikos kapitalo gairėmis.
Siūlymas. Atsižvelgiant į numatomų investicijų į vieną MVĮ dydžius (pagal sumą, kuria
remiantis „verta“ vykdyti rizikos kapitalo priemones), taikytinos Rizikos kapitalo gairių nuostatos,
ypatingą dėmesį skiriant paramos kaupimo reikalavimams.
Informacija Europos Komisijai. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinančio
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias ES sutarties 93 straipsnio taikymo
taisykles, OL L 140/1, 2004 4 30, pranešimų forma apie rizikos kapitalo priemones Studijos
rengimo metu nebuvo atnaujinta pagal naujas Rizikos kapitalo gaires, tačiau dabartinės formos
pranešime buvo reikalaujama pagrindinių paramos teikimo elementų, kurie nurodyti priemonės
aprašyme (priedai Nr. 14A ir 14B atskiriems modeliams).

Lengvatinis kreditavimas (mikrokreditai, palūkanų subsidijavimas, garantijos)
Paramos teikimo priežastys. Pagrindinis lengvatinio kreditavimo tikslas yra sumažinti arba
panaikinti sunkumus, kuriuos patiria pradedančios arba inovatyvios MVĮ, siekdamos kredito
įstaigų finansavimo, taip pat padengti dalį finansavimo išlaidų.
Vertinimas. Valstybės parama, skatinant kreditų teikimą tam tikroms įmonių grupėms, taip
pat teikiant garantijas, kai paskolos gavėjai iš esmės negalėtų finansinėse rinkose gauti paskolą
rinkos sąlygomis be valstybės pagalbos (inovatyvią veiklą vykdančios MVĮ ir ypač mikroįmonės),
yra pripažįstama valstybės pagalba. Regioninės išimties reglamentas gali būti taikomas tiek teikiant
mikrokreditus, tiek subsidijuojant palūkanas, tiek garantijų teikimui, tačiau tokiu atveju paskolos
turi būti skirtos tik pradinėms investicijoms, o paramos teikimo garantijos forma atveju pagalbos
apskaičiavimo metodika vis tiek turi būti iš anksto pateikta Europos Komisijai. Kur kas didesnes
galimybes šiuo atveju suteiktų De minimis reglamento taikymas.
Siūlymas. Atsižvelgiant į įvairių investicijų (ir veiklos sąnaudų) finansavimo poreikį,
siūlytina taikyti De minimis reglamentą (priedai Nr. 15–16).
Informacija Europos Komisijai. Apie pagalbą, numatomą teikti pagal De minimis
reglamentą, iš anksto informuoti nereikia, tačiau garantijų teikimo atveju iki schemos
įgyvendinimo garantijų bendrajam subsidijos ekvivalentui apskaičiuoti naudojama metodologija
turi būti patvirtinta, apie ją pranešus Komisijai pagal Komisijos priimtą reglamentą valstybės
pagalbos srityje.

Pramoninių teritorijų vystymas
Paramos teikimo priežastys. Pagrindinis pramoninių teritorijų tikslas yra pritraukti
investicijas, ypač iš užsienio.
Vertinimas. Vertinant paramos teikimą pramoninėms teritorijoms vystyti, būtina atsižvelgti
į kelis aspektus, kurie lemia, ar toks projektas galėtų būti pripažintas viešąja infrastruktūra ir jos
finansavimas nebūtų pripažintas valstybės pagalba. Pirmiausia viešoji infrastruktūra, kuri
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sukuriama pramoninėje teritorijoje, turi būti prieinama ir būtina visiems investuotojams,
nesuteikiant išskirtinės naudos kuriam nors iš jų. Kalbant apie inžinerinius statinius (inžinerinius
tinklus, susisiekimo komunikacijas, statinius, kurie nėra pastatai), ši infrastruktūra turėtų būti
kuriama pramoninėje teritorijoje iki konkretaus investuotojo sklypo ribos. Kalbant apie pastatus,
juose arba turėtų būti užtikrinta vieta kiekvienam investuotojui (pvz., administracinis pastatas) arba
tai galėtų būti pastatas, kuris nėra pritaikytas konkretaus investuotojo poreikiams (pvz., nėra
specialios ventiliacijos sistemos tabako pramonės įmonei ir pan.), o tokio pastato nuomotojas turėtų
būti atrinktas viešo konkurso būdu. Jeigu numatoma esančios pramoninės teritorijos, turinčios
valdytoją ir kurioje jau įsikūrusios įmonės, plėtra, tokios plėtros finansavimas nesuteiktų išskirtinės
naudos teritorijoje esančioms įmonėms ir valdytojui tuo atveju, jeigu teritorijos praplėtimas vyktų
kaip naujos teritorijos kūrimas, t.y. būtų konkurso būdu atrinktas valdytojas (gali būti atrinktas ir
esančios teritorijos valdytojas, jeigu atitiks reikalavimus), kuris atrinks įmones. Kalbant apie
pramoninių teritorijų orientavimą į aukštųjų technologijų sektorius, toks orientavimas turėtų būti
vykdomas panaudojant prioritetinius kriterijus, kad nebūtų pažeistas pirmiau minėtas
prieinamumas. Taip pat, vystant pramonines teritorijas, turėtų būti parenkamos tokios teritorijos,
kuriose nėra veikiančių įmonių, kad įmonė negautų išskirtinės naudos dėl pagerintų sąlygų
pramoninėje zonoje.
Siūlymas. Rengiant priemonės aprašymą, būtina atsižvelgti į pirmiau išvardintus vertinimo
aspektus (priedas Nr. 17).
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VI. Priemonių aprašymai
Remiantis ankstesniuose Studijos dalyse atlikta analize, buvo parengti išsamūs pasiūlymai –
priemonių aprašymai, kurie pateikiami prieduose Nr. 1–17 ir vadinami „paramos teikimo
(atitinkamai priemonei įgyvendinti) taisyklės“. Konkrečiai, priemonių aprašymai buvo parengti
atsižvelgiant į:
• Lietuvos ir kitų ES šalių patirtį;
• rinkos trūkumus arba kitas pagalbos poreikį pagrindžiančias priežastis;
• siūlomus taikyti valstybės pagalbą reglamentuojančius teisės aktus, atitinkamai į
pasiūlymus perkeliant šių teisės aktų nuostatas dėl tinkamų pareiškėjų, veiklų, išlaidų,
pagalbos dydžio ir intensyvumo.
Rengiant paramos teikimo taisykles, ypač reikalavimus projektams ir prioritetus (atrankos
kriterijus), buvo iš anksto atsižvelgiama į tam tikra priemone siekiamą ekonominę socialinę naudą.
Priemonių aprašymai pateikiami pagal šiuos pagrindinius elementus:
• bendrosios nuostatos (paskirtis, apibrėžimai);
• remiama veikla;
• reikalavimai pareiškėjams ir partneriams;
• projekto reikalavimai;
• išlaidų reikalavimai (bendrieji reikalavimai, tinkamų išlaidų kategorijos);
• paramos ir (arba) pagalbos dydis ir intensyvumas;
• prioritetai teikiant paramą.
Atsižvelgiant į priemonių ypatumus, priemonių aprašymuose pateikiami ir papildomi, tik
tam tikroms priemonėms būdingi elementai (pavyzdžiui, reikalavimai investuotojams).
Kadangi priemonių finansavimas numatomas iš ES struktūrinių fondų, priemonėse
perkeltos ES struktūrinių fondų paramą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos dėl:
• skirtingų fondų finansuojamų projektų ribų;
• išlaidų tinkamumo;
• pajamas generuojančių projektų.
Priemonių aprašymuose naudojami apibrėžimai, savo turiniu atitinkantys ES teisės aktus,
reglamentuojančius valstybės pagalbos teikimą, tačiau pačios sąvokos, kur įmanoma, suderintos su
Lietuvos Respublikos teisės aktuose pateiktais apibrėžimais.
Priemonių aprašymai neapima paramos administravimo procedūrų po sprendimo skirti
paramą aprašymo, taip pat procedūrų iki sprendimo, išskyrus projektų tinkamumo ir prioritetinio
vertinimo kriterijus. Procedūros turėtų būti bendros visoms priemonėms (išimtis – finansinės
inžinerijos priemonės) ir, neapsunkinant pareiškėjų, aprašytos viename atskirame dokumente.
Priemonėse pateikiami prioritetinio vertinimo kriterijai atspindi įvairius būdus paramos
teikimo tikslams pasiekti ir kai kuriais atvejais galėtų būti taikomi atskirai išskirtoms priemonėms
(pvz., suteikus prioritetą pareiškėjo patirčiai vykdant MTEP projektus, gali sumažėti potencialių
MTEP veiklos vykdytojų paskatos pradėti vykdyti MTEP veiklą, ypač tradiciniuose sektoriuose).
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Tačiau, siekiant paprastesnio paramos administravimo, siūloma priemonių neskaidyti į smulkesnes,
o panaudoti vienus ar kitus kriterijus konkretiems kvietimams teikti paraiškas.
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VII.

Ekonominė socialinė nauda

Finansinės paramos teikimu pasiekiamos ekonominės ir socialinės naudos pagrindimas
remiasi paramos teikimo tikslais, priežastimis ir siekiamu poveikiu.
Įgyvendinant 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą Lietuvoje siekiama
didinti verslo produktyvumo lygį, ypač sudarant palankią aplinką inovacijoms ir smulkiajam bei
vidutiniam verslui, didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį ir efektyvinti ekonominę
infrastruktūrą.
Šioje Studijoje nagrinėjamos paramos sritys yra susijusios su 2007–2013 m. ekonomikos
augimo veiksmų programoje numatytų dviejų prioritetų – Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos
augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra bei Verslo produktyvumo didinimas ir
aplinkos verslui gerinimas – prioritetinėmis temomis (kitaip dar įvardintomis kategorijomis).
1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir
technologinė plėtra“ uždaviniai:
• Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę;
• Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms;
• Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje;
• Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą
MTTP srityje.
2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ uždaviniai:
• Padidinti įmonių produktyvumą;
• Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą;
• Pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių;
• Pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti.
Kryptingai nustatant reikalavimus ir prioritetus pareiškėjams bei projektams kiekvienai
priemonei tikėtina pasiekti veiksmų programoje numatytą ekonominę ir socialinę naudą atskiroms
ūkio sritims ir Lietuvos ekonomikai bendrai. Siūlomos paramos teikimo formos turi suteikti stimulą
keisti Lietuvos ūkio struktūrą, ypatingą dėmesį teikiant aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų
technologijų sektorių plėtrai ir aukštesnę pridėtinę vertę generuojančių tradicinių ūkio sektorių
stiprinimui.
Kita vertus, valstybės paramos, ypač tiesioginės, tikslas yra pakeisti paramos gavėjų elgesį
taip, kad jų vykdomos veiklos lygis išaugtų arba jie galėtų vykdyti veiklą, kurios priešingu atveju
be paramos vykdyti negalėtų arba galėtų vykdyti tik labiau ribotu mastu. Pavyzdžiui, dėl valstybės
pagalbos MTEP ir naujovių diegimo veikla turėtų išsiplėsti, tapti didesnės apimties, jai turėtų būti
skiriamos didesnės investicijos ir ji turėtų būti vykdoma efektyviau. Todėl galima tikėtis ir vertinti
valstybės pagalbos skatinamąjį poveikį kiekvienam paramą gavusiam ūkio subjektui (jų grupei),
sektoriui, veiklai.
Toliau pateikiami siektinos ir tikėtinos ekonominės bei socialinės naudos aprašymai pagal
kiekvieną paramos sritį.
Parama techninių galimybių studijų rengimui bei įmonių MTEP veiklos projektams.
Investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą lygis yra gana žemas. Mokslinių tyrimų
bazė yra silpnai išplėtota, todėl ryšys tarp mokslinių įstaigų ir verslo yra silpnas. Mažai išplėtoti
klasterizacijos ir partnerystės tinklai bei nacionalinės technologinės platformos. Teikiant paramą
pareiškėjams šioje srityje ekonominė socialinė nauda gali būti pagrįsta šiais aspektais:
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Suteikus įmonėms paramą techninių galimybių studijų rengimui, bus sumažinta tų
įmonių pradinė rizika vykdyti MTEP veiklą;
• Įmonės bus paskatintos vykdyti MTEP veiklą didesniu mastu, t. y. bus padidintas
įgyvendinamo projekto rezultatų skaičius, o iki paramos gavimo MTEP veiklos
nevykdžiusios įmonės bus paskatintos pradėti MTEP veiklą;
• Gavusios paramą MTEP veiklai įmonės bus paskatintos ieškoti originalių idėjų, kurios
būtų susiję su mažiausiai Lietuvos mastu naujų / iš esmės pagerintų produktų ar procesų
sukūrimu ir pateikimu rinkai;
• Veiksmų programoje akcentuojama ir teikiamas prioritetas aukštoms22 ar vidutiniškai
aukštoms23 technologijoms (toliau – AVAT), todėl suteikus paramą įmonių MTEP
veiklai galutiniai produktai ar procesai praktiškai būtų taip pat orientuoti į AVAT;
• Įmonių, vykdančių MTEP veiklą, bus padidintos bendros taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros veiklos išlaidos bendroje įmonių apyvartoje. O tai teigiamai
pasireikš per didesnius darbuotojų atlyginimus, padidėjusį vartojimą bei didesnius
mokesčius, mokamus valstybei;
• Naujos žinios ir sukauptas potencialas leis nustatyti naujas technologijoms imlių
sektorių veiklos sritis bei padidinti taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros srities darbuotojų skaičių;
Įmonių MTEP techninės bazės stiprinimas. Skatinant verslo organizacijas pradėti taikyti
inovacijas savo veikloje, pirmiausia reikia sustiprinti įmonių MTEP infrastruktūrą. Tai būtų išeities
bazė mokslo tiriamajai ir taikomajai veiklai plėstis. Realizavus šią paramos sritį būtų sustiprinta
įmonių MTEP bazės rėmimo sistema: tam tikru paramos intensyvumu kompensuojamas naujausios
MTEP technikos įsigijimas MVĮ ir DĮ. Investicijos į taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros techninę bazę lems didesnę įmonės taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros veiklos apimtį, t.y padidės išlaidos taikomiesiems moksliniams tyrimams ir
eksperimentinei plėtrai, bus steigiamos naujos arba išlaikomos darbo vietos, reikalingos taikomųjų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai vykdyti. Įdiegus moderniausias technikos
naujoves, pakils MTEP srities darbo našumo rodikliai ir dėl to bus sukurtas pagrindas naujų
aukštos kokybės produktų gamybai.
Inovacijų patariamosios ir paramos paslaugos bei jų infrastruktūra. Suteikus paramą įsigyti
inovacijų patariamasias ir paramos konsultacines paslaugas, kurias paprastai teikia inovacijų
diegimo konsultantai, bus paskatinta atsirasti inovacijų diegimo paklausai ir inovacijų diegimo
konsultantų teikiamų paslaugų pasiūlai (kur jos nėra) arba įtakoti inovacijų patariamųjų ir paramos
paslaugų pasiūlos – paklausos pokyčius. Tikėtina, kad investicijos į verslo paramos ir inovacijų
skatinimo sistemos tobulinimą, klasterių (nebūtinai tik aukštųjų technologijų srityje) kūrimo
procesų spartinimą, sudarys sąlygas aktyvesniems žinių komercinimo ir technologijų perdavimo
procesams.
Investicijos į inovacijų patariamųjų ir paramos paslaugų infrastruktūrą kiekybiškai ir
kokybiškai sukurs naują bei išplėtos esamą technologinių verslo inkubatorių infrastruktūrą, įtakos
vartotojų skaičiaus ir struktūros pokyčius į gerąją pusę. Taip pat tikėtina, kad suteikta parama
technologiniams verslo inkubatoriams netiesiogiai teigiamai įtakos AVAT, inovacinę, įskaitant
•

22

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 35.3, 24.4, 30, 32, 33, 64, 72, 73.

23

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 31, 34, 24 išskyrus 24.4, 35.2+35.4+35.5, 29.
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taikomuosius mokslinius tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, veiklą vykdančių arba numatančių
vykdyti, MVĮ kūrimąsi, plėtrą ir jų tarptautinio konkurencingumo didinimą.
Reikia pastebėti, kad Lietuvos ūkiui būtų naudingiau, jei MTEP infrastruktūriniai objektai
būtų jungtiniai, o ne žinybiniai – priklausytų tik vienai kuriai nors organizacijai. Jungtiniai mokslo
tiriamieji centrai, kuriuose galėtų būti vykdomas specializuotas specialistų ruošimas, vykdomi
tiriamieji taikomojo pobūdžio darbai, rezultatus naudojant bent kelių verslo sektorių plėtrai, būtų
efektyvesni ir tuo pačiu išsilaikytų ilgalaikėje perspektyvoje, pasibaigus ES paramai.
Inovacinių klasterių veikla ir infrastruktūra. Teikiant paramą pareiškėjams – viešiesiems
arba privatiems juridiniams asmenims, vadovaujantiems inovaciniams klasteriams – šioje srityje
ekonominė socialinė nauda gali būti pagrįsta šiais aspektais:
• didesnė projekto apimtis: visų projekto išlaidų padidėjimas; inovacinį klasterį
sudarančių narių taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų
diegimo veiklos srities darbuotojų skaičiaus padidėjimas;
• didesnis mastas: planuojamų projekto įgyvendinimo rezultatų skaičiaus padidėjimas;
• didesnė sparta: trumpesnis laikotarpis iki projekto užbaigimo, palyginti su tuo pačiu
projektu, jei jis būtų vykdomas be pagalbos;
• didesnė bendra suma, išleidžiama taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros bei inovacijų diegimo veiklai: inovacinį klasterį sudarančių narių bendrų
taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų diegimo veiklos
išlaidų padidėjimas; inovacinį klasterį sudarančių narių bendrų taikomųjų mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų diegimo veiklos išlaidų padidėjimas
bendros apyvartos atžvilgiu;
• padidėtų bendradarbiavimas tarp verslo įmonių, suaktyvėtų tinklų kūrimasis ir
mokymosi procesas. Taip pat suteikta parama paskatintų įmones vykdyti informacijos
apie technologijų pažangą, klasteriui aktualiose srityse, sklaidą.
Įmonių gamybinės ir gamybinių paslaugų teikimo bazės stiprinimas. Lietuvos ūkio
struktūroje dominuoja žemų ir vidutiniškai žemų technologijų sektoriai, kurių sukuriama pridėtinė
vertė yra maža ir tai neleidžia šaliai užimti gerų konkurencinių pozicijų pasaulinėse rinkose. Nors
technologinis atsinaujinimas ūkyje ir didėja, tačiau jis yra gerokai žemesnis nei dinamiškai
besivystančių ir/arba panašaus dydžio valstybių ir dėl to Lietuvos ūkiui yra būdingas žemas darbo
našumas visuose sektoriuose, įskaitant ir tuos, kuriuose yra pasiekti pakankamai neblogi augimo
rezultatai. Todėl, teikiant paramą šioje srityje ekonominė socialinė nauda veikiančioms įmonėms
bus tokia:
• įmonės paįvairins produkciją naujais inovatyviais produktais;
• įmonės iš esmės modernizuos gamybinę bazę, kompiuterizuojant ir (ar) automatizuojant
gamybos ir (ar) paslaugų teikimo procesus;
• taip pat teikiama parama padės steigti naujas gamybines įmones ir (ar) gamybines
paslaugas teikiančias įmones, ypač pritraukiant TUI;
• bus paskatinta Lietuvos pramonės ar pramonės šakos, su kuria susijęs pareiškėjas,
technologinė pažanga;
• bus padidintas galutinės produkcijos, kuriai skirtas projektas, technologinis
intensyvumas;
• bus paskatintas įmonių didesnis specializacijos lygis;
• bus padidintas paramą gavusios įmonės eksporto potencialas;
• bus teigiamai įtakoti įmonės veiklos rodikliai;
• projektas netiesiogiai teigiamai įtakos regioną, kuriame bus įgyvendinamas projektas;
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•

įsteigtos naujos kokybiškos (geros darbo sąlygos, socialinės atsakomybės principų
diegimas, gerai apmokamos (darbo vietos, kurių darbo užmokestis 50 proc. didesnis už
šalies vidutinį darbo užmokestį) darbo vietos ir (ar) išsaugotos esamos.

Pagrindiniu ilgalaikiu ekonomikos augimo varikliu yra laikomos strateginio pobūdžio
inovacijos, tačiau pereinamuoju laikotarpiu, siekiant pasivyti labiau išsivysčiusias valstybes,
svarbų vaidmenį vaidina modifikavimu pagrįstos bei adaptyviosios inovacijos, technologijų
perdavimas. Todėl suteikta parama investicijoms į įmonių gamybinės ir gamybinių paslaugų
teikimo bazę paskatins įmones investuoti taip pat ir į darbo našumo didinimo priemones valstybės
nustatytose prioritetinėse srityse, atitinkamai įmonėms kompensuojant dalį jų patirtų išlaidų.
Norint pagerinti Lietuvos darbo našumo rodiklius ir pasiekti kai kurių senųjų ES šalių lygį (o tai
yra strateginis Lietuvos ekonominis tikslas), tikėtina, kad pirmiausia bus didinamas darbo našumas
tuose ūkio sektoriuose, kurie turi didelę įtaką bendrojo vidaus produkto struktūroje (pvz. medienos
pramonė, maisto apdirbimo pramonė)24.
Rekomenduotina maksimaliai mažinti tiesioginę paramą verslo įmonėms, kad būtų išvengta
konkurencinių iškraipymų, tuo pačiu akcentuojame, kad viešoji intervencija turi būti iš esmės
vykdoma kokybiškai gerinant ir kiekybiškai didinant verslo aplinkos priemones, tačiau jokiu būdu
netiesiogiai skiriant paramą bei biudžeto lėšas konkretiems verslo subjektams. Vis dėlto skiriant
tiesioginę paramą įmonėms, logiška būtų šią paramą skirti įmonių, gaminančių eksporto rinkoms,
pajėgumams didinti. Tokiu būdu būtų išvengiama galimo konkurencijos iškraipymo Lietuvos
rinkoje. Atitinkamai tai pagerintų Lietuvos eksporto rodiklius, kurie tokio dydžio šaliai kaip
Lietuva galėtų būti geresni
IT valdymo sistemų, e-verslo sprendimų, pažangių vadybos metodų ir kokybės valdymo
sistemų diegimas. Teikiant tiesioginę paramą pareiškėjams šioje srityje ekonominė socialinė nauda
gali būti pagrįsta šiais aspektais:
• gavusius paramą įmonės įsidiegs inovatyvius – nauja informacija ir komunikacijų
technologijomis grindžiamus – verslo procesus;
• pritaikys elektronines taikomasias programas (informacinių technologijų sprendimus)
vienam ar keliems išoriniams verslo procesams (klientų aptarnavimo, tiekimo
logistikos, eksporto aptarnavimo, elektroninės rinkodaros, valdymo informacijos,
užsakymų pateikimo, gamybos pateikimo, atsargų valdymo arba nuotolinio darbo)
suderinti;
• įmonės veikloje pritaikyti informacinių technologijų valdymo sistemų arba elektroninio
verslo sprendimai turės finansiškai paskaičiuojamą tiesioginę teigiamą įtaką įmonės
pagrindinės veiklos rodikliams – itin sumažins gamybos arba paslaugos teikimo kaštus
ir modernizuos gamybos / paslaugos teikimo procesus;
• padidins įmonės augimo potencialą ir atitinkamo sektoriaus augimo ir produktyvumo
didėjimo potencialą.
Veiklos internacionalizavimo skatinimas. Lietuvai, kaip mažos vidaus rinkos, bet atviros
ekonomikos valstybei, lietuviškos kilmės prekių, įskaitant ir žinioms imlių paslaugų, kurios yra

24

Projekto „Veiksmų programų Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategijai įgyvendinti išankstinis (ex-ante) vertinimas“ Ekonomikos augimo veiksmų programos galutinė vertinimo
ataskaita, 2007 m.
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mažiau priklausomos nuo augančių žaliavų ir kuro kainų, eksportas nėra pakankamas. Teikiama
parama pagal šią paramos sritį teigiamai įtakos įmonės veiklą:
• tikėtina, kad parama suteikta veiklos internacionalizavimo strategijos parengimui ir
įgyvendinimui gerokai padidns įmonės augimo potencialą (padidins pagrindinės veiklos
apyvartą);
• atvers realias galimybes įmonės produkcijos ar paslaugų eksportui į naujas rinkas arba
išplės esamas rinkas;
• padidins įmonės inovacinės veiklos potencialą bei užmegzti kontaktus su kitomis
mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą vykdančiomis įmonėmis
užsienio rinkose.
Patariamosios ir verslumo skatinimo paslaugos, verslo pradžios paslaugų infrastruktūra.
Siekiant gerinti verslo aplinką pradedančiosioms įmonėms numatoma remti verslo inkubatorių
steigimą. Tokiu būdu naujos įmonės, turinčios potencialą kurti tarptautiniu lygiu konkurencingus
produktus, patirs mažesnius kaštus sunkiausiu įsikūrimo momentu, o valstybė per šių inkubatorių
veiklą kels viso šalies ūkio konkurencingumą. Atitinkamai, tikėtina kad tokia ekonominė socialinė
nauda pasireikš:
• bus kokybiškai sustiprintos viešųjų (ne pelno siekiančių) įstaigų teikiamos verslo
konsultacinės paslaugos ir tokiu būdu papildyta konsultacinių paslaugų pasiūla MVĮ
rinkoje;
• bus kiekybiškai padidintos viešųjų (ne pelno siekiančių) įstaigų teikiamos verslo
konsultacinės paslaugos tose vietovėse, kur verslo pradžią riboja didelės patalpų
nuomos kainos, nėra paslaugų verslui pasiūlos verslo pradžiai ar plėtrai užtikrinti;
Bendrosios verslo aplinkos gerinimo priemonės. Teikiant paramą šioje srityje ekonominė
socialinė nauda veikiančioms įmonėms bus tokia:
• parama padidins asocijuotų verslo organizacijų bendradarbiavimą tarptautiniuose
bendradarbiavimo tinkluose ar organizacijose;
• bus patenkinti specifiniai asociacijos narių poreikiai;
• suteika parama sustiprins asocijuotų verslo organizacijų potencialą, padidins teikiamų
paslaugų spektrą, kokybę, prieinamumą, apimtį.
• šioje paramos srityje numatytos paslaugos kokybiškai ir kiekybiškai pagerins viešųjų
verslo konsultacinių paslaugų teikimą ir tokiu būdu papildys konsultacinių paslaugų
pasiūla visiems rinkos dalyviams rinkoje;
• bus suaktyvinta viešojo sektoriaus ir privačios partnerystės iniciatyva;
• gerokai bus padidintas asociacijos narių konkurencingumas;
• bus paskatintas naujų įmonių įsitraukimas į verslo asociacijas;
• bus įdiegti nauji produktai (viešosios paslaugos), naujos technologijos, pažangi patirtis;
• paskleistos socialinės atsakomybės idėjos;
• paskatinta verslo plėtra regionuose.
Rizikos kapitalo priemonės ir lengvatinis kreditavimas (mikrokreditai, palūkanų
subsidijavimas, garantijos). Panaudojus finansinius instrumentus itin bus pagerintos MVĮ
finansavimo galimybes, o dėl padidėjusio rizikos kapitalo prieinamumo bus paskatintas inovatyvių
verslo idėjų realizavimas ir naujų technologinių verslų kūrimąsis, AVAT sektoriaus plėtra. Teikiant
valstybės paramą rizikos kapitalo investicijoms gerokai bus padidintas rizikos kapitalo MVĮ
teikimas, ypač paskatintos privačių investuotojų investicijos. Tai reiškia, kad valstybės parama
duos stimulą steigtis naujiems rizikos kapitalo fondams, t. y. tiesiogiai bus paveikti šios paslaugos
paklausos – pasiūlos pokyčiai. Atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas, šios paramos
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srities taikymas turės skatinamąjį poveikį tik tuomet kai bus tenkinamos visos sąlygos, nurodytos
Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos rizikos kapitalo investicijoms į mažąsias ir vidutines
įmones skatinti (2006/C 194/02): didžiausias investicijų dalies lygis; parengiamojo, veiklos
pradžios ir plėtros etapų finansavimo apribojimas; akcinio kapitalo arba iš dalies akcinio kapitalo
investicinių priemonių vyravimas; privačių investuotojų dalyvavimas; pelno didinimu grindžiami
investiciniai sprendimai; komercinis valdymas; orientacija į tam tikrus sektorius. Taip pat tikėtina,
kad paramos teikimu mikrokreditavimo sistemai, garantijų teikimu kredito įstaigoms ir
investicijomis į rizikos kapitalo fondus bus paskatintas atitinkamai, prededančiojo verslo
steigimasis, mikroįmonių steigimasis ir plėtra, MVĮ plėtra.
Pramoninių teritorijų vystymas. Sistemingai planuojant ir vystant pramonines teritorijas,
tikėtina tokia ekonominė socialinė nauda:
• bus išvystytos teritorijos, esančios arti kokybiškų transporto arterijų;
• bus sukurta infrastruktūra pritraukti aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektorių
investuotojus;
• bus paspartinti gamybos procesai dėl pramonės potencialo koncentracijos vienoje
vietoje;
• padidintos TUI šalyje bei regione, kuriame bus išvystyta pramoninė teritorija;
• paskatinta verslo plėtra regionuose.
Atkreipiame dėmesį, jog MVĮ rėmimas – vienas iš prioritetinių ES ir Lietuvos politikos
tikslų, todėl siūlomų paramos formų teikimas ypač pradedančiajam verslui bei MVĮ turėtų suteikti
esminę ekonominę ir socialinę naudą. Lietuvoje, Estijoje, Čekijoje kaip ir visoje Europos
Sąjungoje, MVĮ yra dominuojanti įmonės forma, įdarbinanti didžiąją užimtųjų ūkyje dalį. MVĮ ir
pradedančiojo verslo skatinimas yra naudingas šalies ekonomikai dėl kelių priežasčių:
•

MVĮ darbo rinkos dalyviams garantuoja pastovų užimtumą darbo rinkoje;

•

MVĮ greičiau prisitaiko prie besikeičiančių rinkos sąlygų – esant ekonominei
stagnacijai, užimtumo mažėjimas jose mažiau jaučiamas nei DĮ, o esant ekonominiam
pakilimui – greičiau reaguoja į pasiūlos – paklausos pokyčius. Jos steigia naujas darbo
vietas tose veiklose, kurių produktai ir paslaugos konkrečiu laikotarpiu turi didžiausią
paklausą;

•

Tai populiariausia įmonės forma žmonėms, norintiems susikurti darbo vietą;

•

2003 m. duomenimis MVĮ sudarė apie 99 proc.25 visų veikusių Lietuvos įmonių, todėl
akivaizdu, kad didesnė paramos dalis (ne mažiau kaip 70 proc.) skirta didesniam
įmonių skaičiui duos stimulą ekonominiam augimui;

•

Stengdamasi išlikti bei įsitvirtinti rinkoje, įmonė yra priversta ieškoti naujų idėjų,
originalių sprendimų bei nišų, o tai skatina ją kurti naujus ir inovatyvius produktus,
technologijas ir paslaugas. Todėl labai svarbu, kad teikiama parama, o ypač tiesioginė,
neiškraipytų natūralių konkurencijos bruožų rinkoje;

25

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo analizė, Nord/LB, 2005 m.
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•

MVĮ norėdamos įsiskverbti ir įsitvirtinti naujoje rinkoje, pvz., užsienio turi įveikti
daugiau įvairių kliūčių nei DĮ, tačiau kaip praktika rodo, daugelis Lietuvos MVĮ
sėkmingai plėtoja eksportą, sugebėdamos konkuruoti ir užsienio rinkose.

Bendrai vertinant visas paramos sritis galima daryti prielaidą, kad paramos skatinamasis
poveikis, t. y. ekonominė socialinė nauda, turėtų pasireikšti kiekvienai paramą gavusiai įmonei per
bent vieną iš šių kiekybinių ir (arba) kokybinių veiksnių:
• Projekte būtų numatytas didesnis išlaidų mastas nei finansuojant tik nuosavomis
lėšomis;
• Projektas būtų kompleksiškai sudėtingesnis įgyvendinimo prasme, nes apimtų daugiau
veiklų ir būtų pasiekta kiekybiškai daugiau ir kokybiškesnių rezultatų nei finansuojant
tik nuosavomis lėšomis;
• Atitinkamai su parama projektas būtų greičiau įgyvendinamas.
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1 priedas. Paramos teikimo techninėms galimybių studijoms rengti
taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo techninėms galimybių studijoms rengti taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato
paramos teikimo techninėms galimybių studijoms rengti sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–
2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir
ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Europos Komisijos 2001 m. sausio 12 d.
reglamento Nr. 70/2001 dėl Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo
valstybės pagalbai smulkiojo ir vidutiniojo verslo subjektams (OL L 10, 13.1.2001, p. 33) ir
Europos Komisijos 2004 m. vasario 25 d. reglamento Nr. 364/2004, iš dalies keičiančio
Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, įtraukiant į reglamento taikymo sritį pagalbą moksliniams tyrimams
ir taikomajai veiklai, nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Didelė įmonė – tai įmonė, neatitinkanti mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo.
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Eksperimentinė plėtra – tai taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatų formavimas į tam tikrą naujų,
pakeistų ar patobulintų produktų, procesų ar paslaugų, kurias ketinama parduoti arba panaudoti,
planą, susitarimą ar dizainą, įskaitant pradinio prototipo sukūrimą, kuris negalėtų būti panaudotas
komerciniais tikslais. Į tai taip pat gali įeiti kitų produktų, procesų ar paslaugų ir pradinių
parodomųjų projektų ar bandomųjų projektų koncepcinis formulavimas ir dizainas, jei tokie
projektai nepaverčiami pramoniniais taikomaisiais projektais arba nepanaudojami pramoniniais ar
komerciniais tikslais. Tai neapima įprastinių ar periodiškų produktams, gamybos linijoms,
gamybos procesams, esamoms paslaugoms ir kitai vykdomai veiklai taikomų pakeitimų, net jei
tokie pakeitimai skirti patobulinti.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta pagalba konkrečiam projektui finansuoti.
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Pagalbos intensyvumas – procentinė teikiamos pagalbos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti pagalbą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma pagalbos, veikla.
Projekto personalas – projektui vykdyti (ne administruoti) įdarbinti arba paskirti mokslininkai,
technikai ir kiti pagalbiniai darbuotojai.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti pagalbą ir su kuriuo pasirašyta pagalbos skyrimo sutartis.
Taikomieji moksliniai tyrimai – tai suplanuoti moksliniai tyrimai arba labai svarbūs tyrimai,
kuriais siekiama įgyti naujų žinių, kurias būtų galima panaudoti kuriant naujus produktus, procesus
arba paslaugas arba gerokai patobulinant esamus produktus, procesus arba paslaugas.
Techninė galimybių studija – inovatyvių idėjų, metodų ir technologijų pavertimo naujais
produktais arba procesais technologinio bei komercinio gyvybingumo tyrimas ir vertinimas.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra techninės galimybių studijos, skirtos pareiškėjo
numatomai vykdyti taikomųjų mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros veiklai pagrįsti,
parengimas.
Pagal šias Taisykles pagalba neteikiama:
a) veiklai, susijusiai su Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede numatytų gaminių gamyba,
apdorojimu ar pardavimu;
b) veiklai, susijusiai su eksportu, t. y. pagalba tiesiogiai teikiama veiklai, susijusiai su eksporto
apimtimi, paskirstymo tinklo įsteigimu arba veikla, ar kitoms einamosiomis išlaidomis;
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c) veiklai, priklausačiai nuo vietinių prekių vietoj importuotų naudojimo;
d) veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 4
patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą.

Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra mažos ir vidutinės įmonės.

Netinkami pareiškėjai
Netinkami pareiškėjai yra didelės įmonės ir ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą
atitinkančios įmonės.

Projekto reikalavimai
Projektas turi atitikti visas toliau išvardintas sąlygas:
1. Projekto idėja yra originali ir susijusi su mažiausiai Lietuvos mastu naujų / iš esmės pagerintų
produktų ar procesų sukūrimu ir pateikimu rinkai.
2. Projekto idėjai įgyvendinti yra reikalingi taikomųjų mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės
plėtros darbai, kuriuos numato atlikti ir / ar įsigyti iš trečiųjų šalių pats projekto vykdytojas, jei
techninė galimybių studija patvirtintų tolesnio idėjos vystymo galimybes bei tikslingumą.
3. Projekte yra pateiktas instituciniu ir finansiniu požiūriu pagrįstas bei realus projekto idėjos
įgyvendinimo planas, kuris būtų vykdomas, jei techninė galimybių studija patvirtintų tolesnio
idėjos vystymo galimybes bei tikslingumą.
4. Pagal projektą parengta techninė galimybių studija ir iš jos atsiradusi intelektinė nuosavybė
priklausys projekto vykdytojui.
Pareiškėjas turi pagrįsti ir užtikrinti šiuos pasiekimus ir rezultatus po projekto įgyvendinimo:
1. Identifikuotas idėjos patentabilumas.
2. Identifikuotos idėjos realizavimo techninės-technologinės galimybės.
3. Identifikuotas idėjos realizavimo rinkose galimybės.
4. Numatytas idėjos realizavimo veiksmų planas (taikomųjų tyrimų ir (arba) eksperimentinės
plėtros veiklų detalizavimas).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 18
mėnesių.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tam tikros projekto veiklos
vykdymas užsienyje turi būti pagrįstas ir racionalus.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
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Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai yra įvykdyti, vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Projekto personalo išlaidos (darbo užmokestis, darbdavio sumokamas socialinio draudimo
mokestis ir kitos su atlygiu už darbą susijusios išlaidos, neviršijant įprasto, pareiškėjo ar rinkoje
mokamo, atlygio už atitinkamos kvalifikacijos darbą);
2. Projekto personalo komandiruočių, susijusių su techninės galimybių studijos rengimu, išlaidos
(kelionių, nakvynės ir dienpinigių išlaidos), apskaičiuotos Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka, tačiau ne daugiau kaip 15 procentų tinkamų projekto išlaidų;
3. Konsultavimo paslaugų, reikalingų galimybių studijai parengti, pirkimas, tačiau ne daugiau kaip
70 proc. tinkamų projekto išlaidų (projekto rengimo, administravimo ir pan. paslaugų įsigijimas
nėra priskiriamas prie tinkamų konsultavimo išlaidų).
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Pagalbos dydis ir intensyvumas
Mažiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 20 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 150 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas yra 50 procentų.
Jeigu projektui įgyvendinti skiriama parama ne pagal šias Taisykles ir tokia parama yra
pripažįstama valstybės pagalba, bendra pagal šias Taisykles remiamam projektui skiriama pagalba
(pagal šias Taisykles ir kita valstybės pagalba) negali viršyti šiose Taisyklėse nustatyto didžiausio
leistino intensyvumo.
Pagal Taisykles skiriamos pagalbos didžiausias leistinas intensyvumas gali būti sumažinamas 20
procentų, jeigu įmonei skiriama valstybės pagalba pagal rizikos kapitalo priemonę joje
nustatytomis sąlygomis.

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškai pagalbai pagal Taisykles gauti prioritetiniai kriterijai nėra taikomi.
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2 priedas. Paramos teikimo taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros veiklai vykdyti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai vykdyti taisyklės
(toliau – Taisyklės) nustato paramos teikimo taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
veiklai vykdyti sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų
programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir
technologinė plėtra“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams
tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemoje (OL C 323, 2006 12 30, p.1) nustatytas
sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Didelė įmonė – tai įmonė, neatitinkanti mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo.
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Eksperimentinė plėtra – tai turimų mokslinių, technologinių, verslo ir kitų atitinkamų žinių ir
įgūdžių įgijimas, sujungimas, formavimas ir taikymas, siekiant sukurti naujų, pakeistų arba
patobulintų produktų, procesų arba paslaugų planus, susitarimus arba dizainą. Į tai taip pat gali būti
įtraukta, pavyzdžiui, kita veikla, kurios tikslas – naujų produktų, procesų ir paslaugų koncepcinis
formulavimas, planavimas ir dokumentavimas. Ši veikla gali būti projektų, brėžinių, planų ir kitų
dokumentų kūrimas, jei jie neskirti naudoti komerciniais tikslais. Taip pat ši veikla apima
komerciniais tikslais naudojamų prototipų ir bandomųjų projektų kūrimą, jeigu prototipas yra
galutinis komercinis produktas ir jeigu būtų pernelyg brangu tokį produktą gaminti, siekiant jį
panaudoti tik demonstravimo ir tvirtinimo tikslais. Bandomoji produktų, procesų ir paslaugų
gamyba ir bandymai taip pat laikomi atitinkančiais reikalavimus, jeigu jų negalima panaudoti arba
pakeisti taip, kad jie galėtų būti naudojami pritaikant juos pramonėje arba komerciniais tikslais.
Eksperimentinė plėtra neapima įprastinių arba periodiškų produktams, gamybos linijoms, gamybos
procesams, esamoms paslaugoms ir kitoms vykdomoms veiklos rūšims taikomų pakeitimų, net jei
tokie pakeitimai yra skirti patobulinti.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Mokslinių tyrimų įstaiga – įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis yra vykdyti mokslinius tyrimus ir
(arba) eksperimentinę plėtrą bei skleisti jų rezultatus, organizuojant mokymus, leidžiant leidinius
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arba perduodant technologijas; visas gautas pelnas yra reinvestuojamas į šią veiklą, jos rezultatų
sklaidą arba mokymą.
Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta pagalba konkrečiam projektui finansuoti.
Pagalbos intensyvumas – procentinė teikiamos pagalbos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti pagalbą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma pagalbos, veikla.
Projekto partneris (toliau – partneris) – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kartu su
pareiškėju dalyvaujantis įgyvendinant ir finansuojant projektą ir kurio išlaidos, padarytos projekto
įgyvendinimo laikotarpiu, gali būti pripažįstamos tinkamomis, išskyrus ne Lietuvos Respublikoje
registruotus juridinius asmenis.
Projekto personalas – projektui vykdyti (ne administruoti) įdarbinti arba paskirti mokslininkai,
techniniai ir kiti pagalbiniai darbuotojai.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti pagalbą ir su kuriuo pasirašyta pagalbos skyrimo sutartis.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Taikomieji moksliniai tyrimai – tai suplanuoti moksliniai tyrimai arba labai svarbūs tyrimai,
kuriais siekiama įgyti naujų žinių, kurias būtų galima panaudoti kuriant naujus produktus, procesus
arba paslaugas arba gerokai patobulinant esamus produktus, procesus arba paslaugas. Tokie tyrimai
apima taikomiesiems tyrimams atlikti reikalingą sudėtinių sistemų kūrimą, ypač svarbų bendram
technologiniam patvirtinimui, išskyrus eksperimentinės plėtros apibrėžime nurodytus prototipus.
Techninė galimybių studija – inovatyvių idėjų, metodų ir technologijų pavertimo naujais
produktais arba procesais technologinio bei komercinio gyvybingumo tyrimas ir vertinimas.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
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Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti.

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra įmonės ir jos partnerių vykdoma taikomųjų mokslinių
tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros veikla, atitinkanti Taisyklėse pateiktus apibrėžimus.

Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra įmonės, veikiančios ne mažiau kaip 1 metus ir įmonės, veikiančios mažiau
kaip 1 metus, kai įmonę kontroliuoja kita įmonė, veikianti ne mažiau kaip 1 metus.

Tinkami partneriai
Tinkami partneriai yra įmonės ir valstybės arba privačios mokslinių tyrimų įstaigos, veikiančios ne
mažiau kaip vienerius metus.
Pagal šias Taisykles partneriais gali būti ir kitose šalyse registruoti juridiniai asmenys, tačiau jie
negali pretenduoti į paramos lėšas ir paramos lėšomis sukurtos intelektinės nuosavybės teises, tokių
partnerių pasirinkimas turi būti pagrįstas ir racionalus.

Netinkami pareiškėjai ir partneriai
Netinkami pareiškėjai ir partneriai yra įmonės ir privačios mokslinių tyrimų įstaigos, atitinkančios
ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą.

Projekto reikalavimai
Projekto dydis (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt.
Turi būti įrodytas prašomos pagalbos skatinamasis poveikis bent pagal vieną kriterijų:
1. didesnė projekto apimtis: visų projekto išlaidų padidėjimas; taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros srities darbuotojų skaičiaus padidėjimas;
2. didesnis mastas: planuojamų projekto įgyvendinimo rezultatų skaičiaus padidėjimas;
projektas, kuriam būdinga didesnė mokslinių arba technologinių laimėjimų tikimybė arba
didesnė nesėkmės rizika;
3. didesnė sparta: trumpesnis laikotarpis iki projekto užbaigimo, palyginti su tuo pačiu
projektu, jei jis būtų vykdomas be pagalbos;
4. didesnė bendra suma, išleidžiama taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
veiklai: pagalbos gavėjo bendrų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
veiklos išlaidų padidėjimas; numatyto projekto biudžeto pokyčiai (atitinkamai
nesumažinant kitų projektų biudžeto); pagalbos gavėjo bendrų taikomųjų mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros veiklos išlaidų padidėjimas bendros apyvartos atžvilgiu.
Projektas turi atitikti visas toliau išvardintas sąlygas:
1. Projekto idėja yra originali ir susijusi su mažiausiai Lietuvos mastu naujų ar iš esmės pagerintų
produktų ar procesų sukūrimu ir pateikimu rinkai.
2. Projekto idėjos įgyvendinimo techninės, technologinės, organizacinės ir komercinės galimybės
bei tikslingumas yra pagrįstas projekto techninėje galimybių studijoje.
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3. Projekto idėjos įgyvendinimo sėkmės atveju yra tikėtinos geros sukurtų ar iš esmės pagerintų
produktų ar procesų komercinimo galimybės.
4. Intelektinė nuosavybė, naudojama projekte ir (ar) atsiradusi projekto eigoje, priklauso
pareiškėjui ir (ar) partneriui.
5. Pareiškėjas ir (arba) partneris turi atitinkamos kvalifikacijos personalą ir kitus išteklius,
reikalingus sėkmingai įgyvendinti projektą.
Pareiškėjas turi pagrįsti ir užtikrinti šiuos pasiekimus ir rezultatus po projekto įgyvendinimo:
1. Atsižvelgiant į tai, ar projektas apima atskirai tik taikomųjų mokslinių tyrimų ar eksperimentinės
plėtros veiklą, ar kartu taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą:
1.1. Sukurtos naujos žinios, reikalingos naujam / iš esmės pagerintam produktui ar procesui
sukurti;
1.2. Sukurtas naujo / iš esmės pagerinto produkto ar proceso bandomasis pavyzdys (prototipas).
2. Padidėję pareiškėjo ir partnerių taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos
mastai (pvz., padidėję taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidos ir (ar)
personalo skaičius).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 36
mėnesiai.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tam tikros projekto veiklos
vykdymas užsienyje turi būti pagrįstas ir racionalus.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai yra įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.
Jei projektas įgyvendinamas su partneriais, pareiškėjo tinkamos išlaidos turi būti ne mažesnės kaip
20 proc. visų tinkamų išlaidų.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
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1. Projekto personalo išlaidos (darbo užmokestis, darbdavio sumokamas socialinio draudimo
mokestis ir kitos su atlygiu už darbą susijusios išlaidos, neviršijant įprasto, pareiškėjo ar rinkoje
mokamo, atlygio už atitinkamos kvalifikacijos darbą).
2. Projekto personalo komandiruočių, susijusių su projekto taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros veikla, išlaidos (kelionių, nakvynės ir dienpinigių išlaidos), apskaičiuotos
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Projekto taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloms reikalingo ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto (pastatų, statinių, įrangos, prietaisų, įrenginių, programinės
įrangos) įsigijimas, tačiau, jei šio turto eksploatacijos laikotarpis ilgesnis negu projekto
įgyvendinimo trukmė, pagalba skaičiuojama tiktai nuo projekto trukmę atitinkančių turto
nusidėvėjimo ar amortizacijos sąnaudų, apskaičiuotų remiantis gera apskaitos praktika, t. y. taikant
tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo ar amortizacijos skaičiavimo metodą.
4. Pagal sutartis atliekamų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų, techninių
žinių ir patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimas, jei pirkta iš išorinių šaltinių už rinkos
kainas, pagal nesusijusių šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų,
taip pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto taikomųjų mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai, įsigijimas. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 75
proc. tinkamų projekto išlaidų (projekto rengimo, administravimo ir pan. paslaugų įsigijimas nėra
priskiriamas prie tinkamų konsultavimo išlaidų).
5. Projekto taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloms reikalingų medžiagų,
komponentų ir panašių produktų įsigijimas.
6. Pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
projektu, tačiau ne daugiau, kaip 5 proc. tinkamų projekto išlaidų (projektui įgyvendinti būtinų
pastatų ar patalpų, įrangos, transporto priemonių nuomos (išskyrus išperkamosios nuomos atvejus)
išlaidos, elektros, šildymo, telefono, interneto, biuro reikmenų, kuro, transporto priemonių
eksploatavimo išlaidos ir projektą administruojančių asmenų darbo užmokesčio ir susijusios
išlaidos pagal 1 punkte nurodytus reikalavimus).
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Pagalbos dydis ir intensyvumas
Mažiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 100 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 3 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas yra:
• 45 procentai – mažai įmonei;
• 35 procentai – vidutinei įmonei;
• 25 procentai – didelei įmonei, valstybės arba privačiai mokslinių tyrimų įstaigai.
Įmonėms paramos intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, jei projektas atitinka
sąlygas dėl:
1. efektyvaus bendradarbiavimo su kitomis įmonėmis – įgyvendinant projektą veiksmingai
bendradarbiauja ne mažiau kaip dvi viena nuo kitos nepriklausomos įmonės ir laikomasi šių sąlygų:
- jokia atskira įmonė negali prisiimti daugiau nei 70 procentų reikalavimus atitinkančių
bendradarbiaujant vykdomo projekto išlaidų,
- projekte bendradarbiaujama ne mažiau kaip su viena maža arba vidutine įmone arba
bendradarbiaujama tarpvalstybiniu lygiu, tai yra taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veikla vykdoma ne mažiau kaip dviejose skirtingose valstybėse narėse.
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2. efektyvaus bendradarbiavimo su mokslinių tyrimų įstaigomis:
- mokslinių tyrimų įstaiga padengia bent 10 procentų projekto reikalavimus atitinkančių išlaidų,
- mokslinių tyrimų įstaiga turi teisę skelbti projekto rezultatus, jeigu jie yra susiję su šios mokslinių
tyrimų įstaigos atliktais moksliniais tyrimais.
3 projekto rezultatų sklaidos (tik atliekant taikomuosius mokslinius tyrimus):
- jeigu projekto rezultatai yra plačiai skelbiami techninėse ir mokslinėse konferencijose, mokslo
arba technikos žurnaluose, viešose duomenų bazėse (kuriose esantys pirminiai tyrimų duomenys
yra prieinami visiems) arba per nemokamą arba atvirojo teksto programinę įrangą.
Mokslinių tyrimų įstaigoms šios intensyvumo didinimo sąlygos yra netaikomos.
Jei projektas įgyvendinamas su partneriais, pagalbos intensyvumas yra skaičiuojamas kiekvienam
partneriui atskirai, atsižvelgiant į jo pobūdį (maža įmonė, vidutinė įmonė, didelė įmonė, mokslinių
tyrimų įstaiga).
Bendra valstybės pagalba projektui, kurį bendrai vykdo valstybės mokslinių tyrimų įstaigos ir
privačios įmonės, kurią tiesiogiai skiria valstybė konkrečiam projektui ir valstybės mokslinių
tyrimų įstaigų įnašai į tą projektą, jeigu jie priskirtini valstybės pagalbai, negali viršyti kiekvienai
pagalbą gaunančiai įmonei taikomo pagalbos intensyvumo.
Kai projektą bendrai vykdo valstybės mokslinių tyrimų įstaigos ir įmonės, valstybės mokslinių
tyrimų įstaigos įnašas nėra priskiriamas valstybės pagalbai, jeigu atitinka bent vieną iš sąlygų:
1. rezultatai, kuriems netaikomos intelektinės nuosavybės teisės, gali būti plačiai skleidžiami
ir visos intelektinės nuosavybės teisės į taikomųjų mokslinių tyrimų ar eksperimentinės
plėtros veiklos rezultatus, susijusius su mokslinių tyrimų įstaigos veikla, yra visiškai
suteikiamos mokslinių tyrimų įstaigai,
2. kai mokslinių tyrimų įstaiga gauna projekte dalyvaujančios įmonės kompensaciją,
atitinkančią intelektinės nuosavybės teisių, kurios yra susijusios su mokslinių tyrimų
įstaigos veikla įgyvendinant projektą ir kurios perduodamos dalyvaujančioms įmonėms,
rinkos kainą įgyvendinant projektą. Bet kuris dalyvaujančios įmonės įnašas, dengiant
mokslinių tyrimų įstaigos išlaidas, yra atimamas iš tokios kompensacijos.
3. sudaroma bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią visos intelektinės nuosavybės teisės į
taikomųjų mokslinių tyrimų ar eksperimentinės plėtros veiklos rezultatus ir galimybės
pasinaudoti teisėmis į tokius rezultatus yra priskiriamos skirtingiems bendradarbiavimo
partneriams, tinkamai atspindint jų atitinkamą suinteresuotumą projektu, darbo krūvį,
finansinį ir kitokį įnašą į projekto įgyvendinimą.
Tuo atveju, kai įmonės įsigyja mokslo tyrimų įstaigų vykdomus mokslinius tyrimus pagal paslaugų
sutartis (mokslo tyrimų įstaigos nėra projekto partneriai), kompensuodamos mokslinių tyrimų
įstaigoms visas tyrimo sąnaudas, projektas nėra pripažįstamas bendradarbiavimo projektu ir
paramos intensyvumas įmonėms nėra padidinamas.
Mokslinių tyrimų paslaugas pagal paslaugų sutartis tyrimo įstaiga turi suteikti rinkos kaina, o jeigu
rinkos kaina nenustatyta, mokslinių tyrimų įstaiga turi teikti paslaugą ta kaina, kurią sudaro visos
įstaigos išlaidos, pridedant pagrįstą pelno maržą.
Jeigu projekto eksperimentinės plėtros etape sukurti prototipai yra toliau panaudojami komerciniais
tikslais juos demonstruojant arba bandomuosiuose projektuose, visos iš tokio naudojimo gautos
pajamos turi būti atimamos iš reikalavimus atitinkančių išlaidų.
Apskritai jeigu projektui įgyvendinti skiriama pagalba iš kitų nei šioms Taisyklėms įgyvendinti
skirtų lėšų ir tokia pagalba yra pripažįstama valstybės pagalba, bendra pagal šias Taisykles
skiriama pagalba ir iš kitų lėšų skirta valstybės pagalba negali viršyti šiose Taisyklėse nustatyto
didžiausio leistino pagalbos intensyvumo. Tai netaikoma tuo atveju, kai valstybės pagalba skiriama
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pagal rizikos kapitalo priemones ir pagal Europos Bendrijų mokslinių tyrimų, taikomosios plėtros
ir demonstravimo veiklos pagrindų programą jose numatytais atvejais.

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos pagalbai pagal Taisykles gauti vertinamos šiais prioritetiniais kriterijais:
1. Pagal projekte sprendžiamų technologinių iššūkių sudėtingumą ir rezultatų reikšmingumą
proveržiui atskirose technologijų srityse pasiekti.
2. Pagal galutinių produktų ar procesų, kuriems sukurti / iš esmės pagerinti yra reikalingas
projektas, inovatyvumą (Lietuvos, Europos ar platesniu mastu).
3. Pagal galutinių produktų ar procesų, kuriems sukurti / iš esmės pagerinti yra reikalingas
projektas, technologinį intensyvumą (priskirtinumas aukštų1 / vidutiniškai aukštų2 / vidutiniškai
žemų3 / žemų4 technologijų produkcijai).
4. Pagal potencialias projekto rezultatų komercinimo galimybes, tam numatomų veiksmų
adekvatumą ir realumą.
5. Pagal pareiškėjo ir (ar) partnerio patirtį vykdant taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veiklą ir teikiant į rinką naujus / iš esmės pagerintus produktus ar procesus (dalyvavimas
nacionaliniuose ar tarptautiniuose tyrimų projektuose, patentuoti tyrimų rezultatai, tyrimų rezultatai
pritaikyti naujų / iš esmės pagerintų produktų gamybai ar procesų vykdymui ir pan.).
6. Pagal pareiškėjo eksporto potencialą (ar eksportuojanti, ar ne, kokią dalį eksportuoja –
10/30/50/70/90).
7. Pagal projekto reikšmingumą Lietuvoje įsikūrusio pramoninio klasterio plėtrai.
8. Pagal projekto priklausomybę Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programai „Eureka“.
9. Pagal projekto atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms ilgalaikėms ūkio plėtros
kryptims.

1

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 35.3, 24.4, 30, 32, 33, 64, 72, 73.

2

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 31, 34, 24, išskyrus 24.4, 35.2+35.4+35.5, 29.

3

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 23, 25, 26, 35.1, 27, 28.

4

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 36+37, 20+21+22, 15+16, 17+18+19.

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
Tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

139

EFEKTYVIAUSIOS VERSLO RĖMIMO FORMOS NAUDOJANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠAS

3 priedas. Paramos teikimo įmonių taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros techninei bazei stiprinti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo įmonių taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros techninei bazei
stiprinti taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paramos teikimo įmonių taikomųjų mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros techninei bazei stiprinti sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m.
ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos
augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Komisijos reglamente (EB) Nr. 1628/2006 dėl
Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai (OL L 302, 2006
11 1, p. 29) nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Darbų pradžia – statybos darbų pradžia arba pirmasis teisiškai saistantis įsipareigojimas užsakyti
įrangą, išskyrus preliminarias ekonominio pagrįstumo analizes, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių
įvykių įvyksta anksčiau.
Didelė įmonė – tai įmonė, neatitinkanti mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo.
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Eksperimentinė plėtra – tai turimų mokslinių, technologinių, verslo ir kitų atitinkamų žinių ir
įgūdžių įgijimas, sujungimas, formavimas ir taikymas, siekiant sukurti naujų, pakeistų arba
patobulintų produktų, procesų arba paslaugų planus, susitarimus arba dizainą. Į tai taip pat gali būti
įtraukta, pavyzdžiui, kita veikla, kurios tikslas – naujų produktų, procesų ir paslaugų koncepcinis
formulavimas, planavimas ir dokumentavimas. Ši veikla gali būti projektų, brėžinių, planų ir kitų
dokumentų kūrimas, jei jie neskirti naudoti komerciniais tikslais. Taip pat ši veikla apima
komerciniais tikslais naudojamų prototipų ir bandomųjų projektų kūrimą, jeigu prototipas yra
galutinis komercinis produktas ir jeigu būtų pernelyg brangu tokį produktą gaminti, siekiant jį
panaudoti tik demonstravimo ir tvirtinimo tikslais. Bandomoji produktų, procesų ir paslaugų
gamyba ir bandymai taip pat laikomi atitinkančiais reikalavimus, jeigu jų negalima panaudoti arba
pakeisti taip, kad jie galėtų būti naudojami pritaikant juos pramonėje arba komerciniais tikslais.
Eksperimentinė plėtra neapima įprastinių arba periodiškų produktams, gamybos linijoms, gamybos
procesams, esamoms paslaugoms ir kitoms vykdomoms veiklos rūšims taikomų pakeitimų, net jei
tokie pakeitimai yra skirti patobulinti.
Materialusis turtas – su žeme, pastatais ir gamybos priemonėmis arba įrengimais susijęs turtas.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Nematerialusis turtas – turtas, susijęs su technologijų perdavimu, vykdomu įsigyjant patento
teises, licencijas, mokslinę, prekybinę ar gamybinę patirtį arba nepatentuotas technines žinias.
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Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta pagalba konkrečiam projektui finansuoti.
Pagalbos intensyvumas – procentinė teikiamos pagalbos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti pagalbą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Pradinė investicija – tai investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su naujos įmonės
kūrimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos įvairinimas naujais, papildomais produktais,
esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma pagalbos, veikla.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti pagalbą ir su kuriuo pasirašyta pagalbos skyrimo sutartis.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Taikomieji moksliniai tyrimai – tai suplanuoti moksliniai tyrimai arba labai svarbūs tyrimai,
kuriais siekiama įgyti naujų žinių, kurias būtų galima panaudoti kuriant naujus produktus, procesus
arba paslaugas arba gerokai patobulinant esamus produktus, procesus arba paslaugas. Tokie tyrimai
apima taikomiesiems tyrimams atlikti reikalingą sudėtinių sistemų kūrimą, ypač svarbų bendram
technologiniam patvirtinimui, išskyrus eksperimentinės plėtros apibrėžime nurodytus prototipus.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti.

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra įmonių techninės bazės, skirtos taikomųjų mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai vykdyti, kūrimas ir plėtojimas.
Pagal šias Taisykles neteikiama pagalba:
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žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui;
laivų statybos sektoriui;
anglių pramonei;
plieno pramonei;
sintetinių pluoštų sektoriui;
su Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų pagrindine
gamyba susijusiai veiklai;
gamybai ir prekybai tais produktais, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno
produktus, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1898/87 3 straipsnio 2 dalyje;
su eksportu į trečiąsias šalis arba valstybes nares susijusiai veiklai, t. y. pagalbai, tiesiogiai
susijusiai su eksporto apimtimi, platinimo tinklo kūrimu ir eksploatavimu arba kitomis su
eksporto veikla susijusiomis einamosiomis išlaidomis;
kuriai nustatyta sąlyga naudoti vidaus, o ne importuotus produktus;
veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.
4 patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą.

Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra daugiau kaip 10 darbuotojų turinčios įmonės, veikiančios ne mažiau kaip 1
metus ir daugiau kaip 10 darbuotojų turinčios įmonės, veikiančios mažiau kaip 1 metus, kai įmonę
kontroliuoja kita įmonė, veikianti ne mažiau kaip 1 metus.

Netinkami pareiškėjai
Netinkami pareiškėjai yra ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą atitinkančios įmonės.

Projekto reikalavimai
Projekto dydis (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt.
Projektas turi atitikti visas toliau išvardintas sąlygas:
1. Yra pagrįstas taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla, kuriai vykdyti bus
naudojama projektu kuriama ar plėtojama techninė bazė, planas ne trumpesniam nei trejų metų
laikotarpiui po projekto pabaigos.
2. Investicijos į taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros techninę bazę lems didesnę
įmonės taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos apimtį (vertinama pagal
taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos išlaidų didėjimą ir kuriamų ar
išlaikomų ne mažiau 5 metus darbo vietų, skirtų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veiklai vykdyti, skaičių).
Pareiškėjas turi pagrįsti ir užtikrinti šiuos pasiekimus ir rezultatus po projekto įgyvendinimo:
1. Sustiprinama arba sukuriama įmonės taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
techninė bazė.
2. Sukuriamos arba išlaikomos darbo vietos, skirtos įmonės taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros veiklai vykdyti.
3. Padidinama pareiškėjo taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos apimtis
(išlaidos taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai) procentais.
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Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 36
mėnesiai.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Investicijos turi likti pagalbą
gaunančiame regione (Lietuvos Respublikoje) ne mažiau kaip penkerius metus arba trejus metus
mažų ir vidutinių įmonių atveju nuo tada, kai visos investicijos buvo užbaigtos.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
Bendri reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai yra įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas;
• darbų pradžia yra ne ankstesnė negu pagalbos teikėjo raštiškas patvirtinimas, kad projektas
atitinka Taisyklių reikalavimus.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Investicijos į įmonės taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros techninei bazei
priskirtiną materialųjį turtą – statinių arba patalpų statyba, rekonstravimas. Rekonstravimo išlaidos
yra tinkamos tik tuo atveju, jeigu rekonstrukcija pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba)
pakeičia turto naudingo tarnavimo laiką (laikas pailgėja).
2. Investicijos į įmonės taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros techninei bazei
priskirtinų statinių arba patalpų techniniam aprūpinimui reikalingą materialųjį ir nematerialųjį turtą
– įrangos, prietaisų, įrenginių, programinės įrangos įsigijimas.
Investicijos yra tinkamos tik į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su:
1. esamos įmonės plėtimu (didinama mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros
produkcijos (tyrimų rezultatų, skirtų parduoti) apimtis),
2. įmonės produkcijos įvairinimu naujais, papildomais produktais (pradedama mokslinių
taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros produkcijos (tyrimų rezultatų, skirtų parduoti)
gamyba, jeigu iki projekto ji nebuvo vykdoma arba įvairinama mokslinių taikomųjų tyrimų
produkcija (tyrimų rezultatai, skirti parduoti), jeigu iki projekto tokia veikla buvo vykdoma),
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3. esamos įmonės gamybos proceso esminiu pakeitimu (vykdomas esminis mokslinių taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinės plėtros produkcijos (tyrimų rezultatų, skirtų parduoti) gamybos
proceso pakeitimas, pvz., automatizavimas, kompiuterizavimas).
Nematerialusis turtas atitinka reikalavimus, jei jis:
i) naudojamas tik projekto vykdytojo veikloje;
ii) laikomas nusidėvinčiu turtu;
iii) įsigyjamas iš trečiųjų šalių rinkos sąlygomis;
iv) įtraukiamas į projekto vykdytojo turtą ir priklauso projekto vykdytojui ne mažiau kaip
penkerius metus.
Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas.
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Pagalbos dydis ir intensyvumas
Mažiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 50 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 6 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas investicijoms į materialųjį ir
nematerialųjį turtą yra:
• 60 procentų – mažai arba vidutinei įmonei;
• 50 procentų – didelei įmonei.
Jeigu projektui įgyvendinti skiriama parama ne pagal šias Taisykles ir tokia parama yra
pripažįstama valstybės pagalba, bendra pagal šias Taisykles remiamam projektui skiriama pagalba
(pagal šias Taisykles ir kita valstybės pagalba) negali viršyti šiose Taisyklėse nustatyto didžiausio
leistino intensyvumo.
Pagal Taisykles skiriamos pagalbos didžiausias leistinas intensyvumas gali būti sumažinamas 20
procentų, jeigu įmonei skiriama valstybės pagalba pagal rizikos kapitalo priemonę jose
nustatytomis sąlygomis.

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos pagalbai pagal Taisykles gauti vertinamos šiais prioritetiniais kriterijais:
1. Pagal įmonės iki paraiškos pateikimo vykdytos taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veiklos reguliarumą (pvz., nuolatinio pobūdžio, ar ne).
2. Pagal pareiškėjo patirtį vykdant taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą ir
teikiant rinkai naujus produktus ar procesus (dalyvavimas nacionaliniuose ar tarptautiniuose tyrimų
projektuose, patentuoti tyrimų rezultatai, tyrimų rezultatai pritaikyti naujų ar iš esmės pagerintų
produktų gamybai ar procesų vykdymui ir pan.).
3. Pagal projektu kuriamos ar plėtojamos įmonės taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros techninės bazės įtaką įmonės konkurencingumo didėjimui.
4. Pagal pareiškėjo eksporto potencialą (eksportuojanti ar ne, eksporto dalį: 10/30/50/70/90).
5. Pagal projekto reikšmingumą Lietuvoje įsikūrusio pramoninio klasterio plėtrai.
6. Pagal projekto atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms ilgalaikėms ūkio plėtros
kryptims.
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4 priedas. Paramos teikimo inovacijų patariamosioms ir paramos
paslaugoms teikti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo inovacijų patariamosioms ir paramos paslaugoms teikti taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato paramos teikimo inovacijų patariamosioms ir paramos paslaugoms teikti
sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą
„Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama, kuri, remiant paramos gavėjų ekonominę veiklą, yra
perduodama šios veiklos rezultatų naudotojams, atitinka visas Bendrijos valstybės pagalbos
moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemoje (OL C 323, 2006 12 30,
p.1) nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Didelė įmonė – tai įmonė, neatitinkanti mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo.
Ekonominė veikla – veikla, kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai,
ar ją vykdant siekiama gauti pelno).
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Eksperimentinė plėtra – tai turimų mokslinių, technologinių, verslo ir kitų atitinkamų žinių ir
įgūdžių įgijimas, sujungimas, formavimas ir taikymas siekiant sukurti naujų, pakeistų arba
patobulintų produktų, procesų arba paslaugų planus, susitarimus arba dizainą. Į tai taip pat gali būti
įtraukta, pavyzdžiui, kita veikla, kurios tikslas – naujų produktų, procesų ir paslaugų koncepcinis
formulavimas, planavimas ir dokumentavimas. Ši veikla gali būti projektų, brėžinių, planų ir kitų
dokumentų kūrimas, jei jie neskirti naudoti komerciniais tikslais. Taip pat ši veikla apima
komerciniais tikslais naudojamų prototipų ir bandomųjų projektų kūrimą, jeigu prototipas yra
galutinis komercinis produktas ir jeigu būtų pernelyg brangu tokį produktą gaminti, siekiant jį
panaudoti tik demonstravimo ir tvirtinimo tikslais. Bandomoji produktų, procesų ir paslaugų
gamyba ir bandymai taip pat laikomi atitinkančiais reikalavimus, jeigu jų negalima panaudoti arba
pakeisti taip, kad jie galėtų būti naudojami, pritaikant juos pramonėje arba komerciniais tikslais.
Eksperimentinė plėtra neapima įprastinių arba periodiškų produktams, gamybos linijoms, gamybos
procesams, esamoms paslaugoms ir kitoms vykdomoms veiklos rūšims taikomų pakeitimų, net jei
tokie pakeitimai yra skirti patobulinti.
Inovacijų diegimo tarpininkai – viešieji arba privatūs juridiniai asmenys, teikiantys šiose
Taisyklėse nustatytas inovacijų diegimo konsultavimo paslaugas ir sudarantys galimybę naudotis
viena iš infrastruktūros rūšių (įrengti biurai, mokymo patalpos ir įranga, laboratorijos; testavimo ir
sertifikavimo įranga) inovacinę veiklą vykdančioms įmonėms ir viešinantys teikiamas paslaugas ir
pasiektus rezultatus.
Inovacinė veikla – mokslinės, technologinės, projektavimo ir kitokios įrangos ar technologijos
įsigijimas, jos ir naujų gamybos organizavimo metodų įdiegimas, siekiant gaminti technologiškai
naujus arba patobulintus produktus (prekes ar paslaugas) ir tobulinti procesus bei taikomųjų
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mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai, jei jie skirti įmonės veiklos plėtrai ir (ar)
produkto ar technologinio proceso inovacijai įgyvendinti.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Pagalba – pagal Taisykles teikiama parama, perduodama įmonėms remiant paramos gavėjų
ekonominę veiklą ir atitinkanti visas Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams,
taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemoje (OL C 323, 2006 12 30, p.1) nustatytas sąlygas.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam yra perduodama pagal
Taisykles suteikta parama projekto vykdytojui.
Pagalbos intensyvumas – procentinė teikiamos pagalbos išraiška, skaičiuojama nuo paslaugų,
kurias teikiant perduodama pagalba, rinkos kainos.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Parama – pagal Taisykles teikiama parama projektų vykdytojų ekonominei ir neekonominei
veiklai.
Paramos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta parama konkrečiam projektui finansuoti.
Paramos intensyvumas – procentinė teikiamos paramos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos (arba bendros suteiktų paslaugų vertės).
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti paramą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma paramos, veikla.
Projekto personalas – projektui vykdyti (ne administruoti) įdarbinti arba paskirti projekto
vykdytojo darbuotojai.
Projekto vykdytojas – juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo priimtas sprendimas
skirti paramą ir su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis.
Taikomieji moksliniai tyrimai – tai suplanuoti moksliniai tyrimai arba labai svarbūs tyrimai,
kuriais siekiama įgyti naujų žinių, kurias būtų galima panaudoti kuriant naujus produktus, procesus
arba paslaugas arba gerokai patobulinant esamus produktus, procesus arba paslaugas. Tokie tyrimai
apima taikomiesiems tyrimams atlikti reikalingą sudėtinių sistemų kūrimą, ypač svarbų bendram
technologiniam patvirtinimui, išskyrus eksperimentinės plėtros apibrėžime nurodytus prototipus.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
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Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projektų vykdytojų paslaugų gavėjai, kai parama
teikiama projektų vykdytojų ekonominei veiklai vykdyti.

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra:
1. Inovacijų diegimo propagavimo veikla (šiose Taisyklėse priskiriama neekonominei veiklai).
2. Inovacijų diegimo konsultavimo paslaugos (šiose Taisyklėse priskiriama ekonominei
veiklai), teikiamos mažesne negu rinkos kaina:
a. vadybos konsultacijos;
b. technologinė pagalba;
c. technologijų perdavimo paslaugos;
d. mokymas;
e. konsultavimas intelektinės nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei pardavimo ir
licencijų sutarčių klausimais;
f. konsultavimas dėl standartų naudojimo.
3. Inovacijų diegimo paramos paslaugos (šiose Taisyklėse priskiriama ekonominei veiklai),
teikiamos mažesne negu rinkos kaina:
a. biuro nuoma;
b. duomenų bankai;
c. techninės bibliotekos;
d. rinkotyra;
e. laboratorijos;
f. kokybės ženklinimas, bandymai ir sertifikavimas.

Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra juridiniai asmenys, atitinkantys inovacijų diegimo tarpininkų apibrėžimą ir
turintys nacionalinį arba Europos sertifikatą.

Projekto reikalavimai
Projekto dydis (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt.
Įgyvendinant projektą inovacijų diegimo konsultacijų ir paramos paslaugos turi būti teikiamos tik
inovacinę veiklą vykdančioms įmonėms, atitinkančioms mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimą.
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Įgyvendinant projektą inovacijų diegimo konsultacijų ir paramos paslaugos negali būti teikiamos
didelėms ir ekonominių sunkumų patiriančių įmonių apibrėžimą atitinkančioms įmonėms.
Įgyvendinant projektą turi būti teikiamos mažiausiai trys iš Taisyklėse nurodytų inovacijų diegimo
konsultavimo paslaugų ir mažiausiai dvi iš Taisyklėse nurodytų inovacijų diegimo paramos
paslaugų.
Pareiškėjas turi pagrįsti ir užtikrinti šiuos pasiekimus ir rezultatus po projekto įgyvendinimo:
1. Suteiktų inovacijų diegimo konsultacijų ir paramos paslaugų apimtis.
2. Inovacijų diegimo konsultacijų ir paramos paslaugomis pasinaudojusių įmonių skaičius.
3. Inovacijų diegimo konsultacijų ir paramos paslaugų poveikis įmonėms, jų konkurencingumui.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 36
mėnesiai.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai yra įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Projekto personalo išlaidos (darbo užmokestis, darbdavio sumokamas socialinio draudimo
mokestis ir kitos su atlygiu už darbą susijusios išlaidos, neviršijant įprasto, pareiškėjo ar rinkoje
mokamo, atlygio už atitinkamos kvalifikacijos darbą).
2. Projekto personalo komandiruočių, susijusių su projekto veikla, išlaidos (kelionių, nakvynės ir
dienpinigių išlaidos), apskaičiuotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau ne
daugiau kaip 15 procentų tinkamų projekto išlaidų.
3. Projekto veiklai vykdyti naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per projekto
įgyvendinimo laikotarpį, apskaičiuotas remiantis gera apskaitos praktika, t. y. taikant tiesiogiai
proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, arba nuoma.
4. Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto veiklai, įsigijimas. Šios
išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 50 procentų tinkamų projekto išlaidų.
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5. Pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su projektu, tačiau ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų
projekto išlaidų (projektui įgyvendinti būtinos įrangos, transporto priemonių nuomos (išskyrus
išperkamosios nuomos atveju) išlaidos, elektros, šildymo, telefono, interneto, biuro reikmenų, kuro,
transporto priemonių eksploatavimo išlaidos ir projektą administruojančių asmenų darbo
užmokesčio ir susijusios išlaidos pagal 1 punkte nurodytus reikalavimus).
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Paramos ir pagalbos dydis bei intensyvumas
Neekonominė pareiškėjų veikla
Mažiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 100 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 1 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 100 procentų.

Ekonominė pareiškėjų veikla
Mažiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 200 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 2 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 85 proc.
Pagalbos įmonėms, perduotos projekto vykdytojams teikiant inovacijų diegimo konsultavimo ir
paramos paslaugas sumažinta kaina, dydis yra apskaičiuojamas kaip paslaugos rinkos kainos ir
įmonės sumokėtos kainos skirtumas ir negali viršyti 200 tūkst. EUR per 3 metus vienai įmonei.
Pagalbos teikėjas tiesiogiai ar per projekto vykdytoją raštu informuoja įmonę apie numatytą
skiriamos pagalbos sumą ir tokios pagalbos pobūdį, pateikdamas aiškią nuorodą į Bendrijos
valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemą (OL C
323, 2006 12 30, p.1).
Pagalba įmonėms, suteikta pagal šias Taisykles, nėra sumuojama su de minimis5 pagalba, suteikta
įmonėms iš bet kurių šaltinių.

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos pagalbai pagal Taisykles gauti vertinamos šiais prioritetiniais kriterijais:
1. Įgyvendinant projektą teikiamos daugiau negu trys iš Taisyklėse nurodytų inovacijų
diegimo konsultavimo paslaugų.
2. Įgyvendinant projektą teikiamos daugiau negu dvi iš Taisyklėse nurodytų inovacijų diegimo
paramos paslaugų.
3. Anksčiau vykdytos inovacijų diegimo konsultavimo ir paramos veiklos rezultatai
(vertinamas įmonių, kurioms buvo suteiktos paslaugos, skaičius ir veiklos bei finansiniai
rodikliai).
4. Pagal pareiškėjo patirtį teikiant inovacijų diegimo konsultavimo paslaugas ir (arba)
inovacijų diegimo paramos paslaugas.

5

Pagalba, suteikta remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių
taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5).
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5A priedas. Paramos teikimo inovacijų patariamųjų ir paramos
paslaugų infrastruktūrai vystyti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo inovacijų patariamųjų ir paramos paslaugų infrastruktūrai vystyti taisyklės (toliau
– Taisyklės) nustato paramos teikimo inovacijų patariamųjų ir paramos paslaugų infrastruktūrai
vystyti sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1
prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė
plėtra“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Komisijos reglamente (EB) Nr. 1628/2006 dėl
Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai (OL L 302, 2006
11 1, p. 29) nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Darbų pradžia – statybos darbų pradžia arba pirmasis teisiškai saistantis įsipareigojimas užsakyti
įrangą, išskyrus preliminarias ekonominio pagrįstumo analizes, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių
įvykių įvyksta anksčiau.
Didelė įmonė – tai įmonė, neatitinkanti mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo.
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Materialusis turtas – su žeme, pastatais ir gamybos priemonėmis arba įrengimais susijęs turtas.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Mokslo ir (ar) technologijų parkas arba integruotas mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis)
yra ne mažesnė kaip 3 ha teritorija, su išvystyta tam tikros mokslo ar technologijų srities taikomųjų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros technine baze, naujoms įmonėms steigtis ir esamoms
įmonėms plėstis reikalinga verslo inkubavimo infrastruktūra bei profesionaliais tyrėjais,
vadybininkais ir kitų sričių specialistais, siekiančiais paversti naujausius mokslo atradimus verslo
idėjomis, o šias verslo idėjas – tarptautinių mastu konkurencingais aukštų technologijų produktais
ir klestinčiomis įmonėmis.
Nematerialusis turtas – turtas, susijęs su technologijų perdavimu, vykdomu įsigyjant patento
teises, licencijas, mokslinę, prekybinę ar gamybinę patirtį arba nepatentuotas technines žinias.
Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta pagalba konkrečiam projektui finansuoti.
Pagalbos intensyvumas – procentinė teikiamos pagalbos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
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Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti pagalbą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Pradinė investicija – tai investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su naujos įmonės
kūrimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos įvairinimu naujais, papildomais produktais,
esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma pagalbos, veikla.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti pagalbą ir su kuriuo pasirašyta pagalbos skyrimo sutartis.
Technologinis verslo inkubatorius yra pastatas arba pastatų kompleksas, turintis ne mažiau kaip
500 m2 biuro patalpų, pritaikytų bent 10-iai didelį augimo potencialą turinčių mažų ir vidutinių
įmonių įsikurti, ir kvalifikuotą personalą, vykdantį verslo inkubatoriaus įmonių atranką, atliekantį
šių įmonių augimo potencialo įvertinimą, padedantį nustatyti augimą ribojančius veiksnius ir
surasti optimalius problemų sprendimo būdus, teikiantį kitas, verslo inkubatoriaus paslaugų sąraše
numatytas, į verslo auginimą orientuotas konsultavimo ir (ar) paramos paslaugas:
• konsultavimas vadybos klausimais, konsultavimas technologijų klausimais, pagalba
atliekant technologijų perdavimą-perėmimą, konsultavimas intelektinės nuosavybės ir
licencinių sutarčių sudarymo klausimais, konsultavimas finansų klausimais, konsultavimas
standartų taikymo klausimais ir pan.
• biuro patalpų ir laboratorijų suteikimas, kokybiškos interneto prieigos suteikimas, sąlygų
naudotis duomenų bankais, techninėmis bibliotekomis ir rinkų tyrimais sudarymas, pagalba
atliekant produkcijos testavimą, sertifikavimą, kokybės ženklinimą, buhalterinės apskaitos
tvarkymas, sekretoriavimas, patalpų apsauga ir pan.
Pirmuosius trejus įmonės buvimo inkubatoriuje metus jai gali būti taikomi sumažinti inkubatoriaus
paslaugų teikimo įkainiai. Vėliau yra vykdoma įmonių išėjimą iš inkubatoriaus skatinanti politika
(pvz., pagal sudarytą terminuotą sutartį).
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti.
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Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra technologinių verslo inkubatorių sukūrimas ir išplėtojimas.
Pagal šias Taisykles neteikiama pagalba:
• žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui;
• laivų statybos sektoriui;
• anglių pramonei;
• plieno pramonei;
• sintetinių pluoštų sektoriui;
• su Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų pagrindine
gamyba susijusiai veiklai;
• gamybai ir prekybai tais produktais, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno
produktus, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1898/87 3 straipsnio 2 dalyje;
• su eksportu į trečiąsias šalis arba valstybes nares susijusiai veiklai, t. y. pagalbai, tiesiogiai
susijusiai su eksporto apimtimi, platinimo tinklo kūrimu ir eksploatavimu arba kitomis, su
eksporto veikla susijusiomis, einamosiomis išlaidomis;
• kuriai nustatyta sąlyga naudoti vidaus, o ne importuotus produktus;
• veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.
4 patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą.

Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra:
1. Juridinis asmuo, turintis mokslo ir (ar) technologijų parko (slėnio) arba technologinio verslo
inkubatoriaus kūrimo, plėtojimo ir valdymo patirties bei daiktines teises į nekilnojamus daiktus,
kurie būtini technologinio verslo inkubatoriaus sukūrimo ar išplėtojimo projektui įgyvendinti ir
projekto investicijų tvarumui užtikrinti.
2. Juridinis asmuo, kurio valdyme sprendžiamąją balsų daugumą turi dalyvis, turintis mokslo ir
(ar) technologijų parko (slėnio) arba technologinio verslo inkubatoriaus kūrimo, plėtojimo ir
valdymo patirties.

Netinkami pareiškėjai
Netinkami pareiškėjai yra ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą atitinkantys juridiniai
asmenys.

Projekto reikalavimai
Projekto dydis (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt.
Projektas turi atitikti visas toliau išvardintas sąlygas:
1. Technologinis verslo inkubatorius, kuriam sukurti ar išplėtoti prašoma pagalbos, veiks
mažiausiai 15 metų po projekto.
2. Su projektu pateiktame verslo plane yra išsamiai aprašyta planuojamo sukurti ar išplėtoti
technologinio verslo inkubatoriaus tikslai, uždaviniai, veiklos modelis, pateikti finansiniai
skaičiavimai ir investicijų naudos pagrindimas.
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3. Technologinis verslo inkubatorius, kuriam sukurti ar išplėtoti prašoma pagalbos, yra aiškiai
orientuotas į pagalbą aukštų6 ar vidutiniškai aukštų7 technologijų, inovacinę, įskaitant taikomuosius
mokslinius tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, veiklą vykdančių arba numatančių vykdyti, mažų ir
vidutinių įmonių kūrimuisi, plėtrai ir jų tarptautinio konkurencingumo didinimui.
Pareiškėjas turi pagrįsti ir užtikrinti šiuos pasiekimus ir rezultatus po projekto įgyvendinimo:
1. Sukurtos ar išplėtotos technologinio verslo inkubatoriaus infrastruktūros kiekybinė išraiška;
2. Sukurtos ar išplėtotos technologinio verslo inkubatoriaus infrastruktūros vartotojų skaičiaus ir
struktūros pokyčiai;
3. Mažiausiai du planiniai technologinio verslo inkubatoriaus veiklos rodikliai, pagal kuriuos bus
galima įvertinti investicijų ekonominę-socialinę naudą, praėjus 3 metams po projekto.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 36
mėnesiai.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos savivaldybės teritorijoje, kurioje yra technologinių ar
fizinių mokslų pakraipos valstybės mokslinių tyrimų įstaiga arba universitetas. Investicijos turi likti
pagalbą gaunančiame regione (Lietuvos Respublikoje) ne mažiau kaip penkerius metus nuo tada,
kai visos investicijos buvo užbaigtos.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai yra įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas;
• darbų pradžia yra ne ankstesnė negu pagalbos teikėjo raštiškas patvirtinimas, kad projektas
atitinka Taisyklių reikalavimus.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:

6

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 35.3, 24.4, 30, 32, 33, 64, 72, 73.

7

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 31, 34, 24 išskyrus 24.4, 35.2+35.4+35.5, 29.
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1. Pradinės investicijos į materialųjį turtą – technologinio inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtinų
pastatų ir statinių statyba ar rekonstrukcija (įskaitant privalomųjų statinio projekto rengimo
dokumentų, statinio projekto ir kitų pastatams ir statiniams statyti ar rekonstruoti reikalingų
techninių dokumentų rengimą). Rekonstravimo išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, jeigu
rekonstrukcija pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pakeičia turto naudingo tarnavimo
laiką (laikas pailgėja).
2. Pradinės investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą – technologinio inkubatoriaus
infrastruktūrai priskirtinos įrangos, prietaisų, įrenginių ir programinės įrangos įsigijimas, išskyrus
transporto priemones.
Investicijos yra tinkamos tik į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su:
1. naujos įmonės steigimu (kuriamas naujas technologinis inkubatorius),
2. esamos įmonės plėtimu (didinama technologinio inkubatoriaus teikiamų paslaugų apimtis),
3. įmonės produkcijos įvairinimu naujais, papildomais produktais (įvairinamos technologinio
inkubatoriaus teikiamos paslaugos),
4. esamos įmonės gamybos proceso esminiu pakeitimu (technologinio inkubatoriaus teikiamų
paslaugų proceso esminis pakeitimas, pvz., automatizavimas, kompiuterizavimas).
Investicijos į nematerialųjį turtą gali sudaryti ne daugiau kaip 50 procentų visų tinkamų išlaidų.
Nematerialusis turtas atitinka reikalavimus, jei jis:
i) naudojamas tik projekto vykdytojo veikloje;
ii) laikomas nusidėvinčiu turtu;
iii) įsigyjamas iš trečiųjų šalių rinkos sąlygomis;
iv) įtraukiamas į projekto vykdytojo turtą ir priklauso projekto vykdytojui ne mažiau kaip
penkerius metus.
Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas.
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Pagalbos dydis ir intensyvumas
Mažiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 500 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 15 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas yra 50 proc.
Jeigu projektui įgyvendinti skiriama parama ne pagal šias Taisykles ir tokia parama yra
pripažįstama valstybės pagalba, bendra pagal šias Taisykles remiamam projektui skiriama pagalba
(pagal šias Taisykles ir kita valstybės pagalba) negali viršyti šiose Taisyklėse nustatyto didžiausio
leistino intensyvumo.

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos pagalbai pagal Taisykles gauti vertinamos šiais prioritetiniais kriterijais:
1. Pagal kuriamo ar plėtojimo technologinio verslo inkubatoriaus verslo plano pagrįstumą ir
realistiškumą;
2. Pagal kuriamo ar plėtojimo technologinio verslo inkubatoriaus investicijų efektyvumą ir
planuojamą ekonominę-socialinę naudą;
3. Pagal kuriamo ar plėtojimo technologinio verslo inkubatoriaus buvimo vietą (pvz., mokslo ir (ar)
technologijų parko (slėnio) teritorijoje / kitoje teritorijoje);
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4. Pagal pareiškėjo patirtį, kuriant ar plėtojant veikiančius mokslo ir (ar) technologijų parkus
(slėnius) arba technologinius verslo inkubatorius (pvz., iki 2 metų / 2–5 metai / daugiau kaip 5
metų; taip pat tarptautinės patirties įvertinimas);
5. Pagal projekto atitiktį LR Vyriausybės patvirtintoms strategijoms ir (ar) programoms, skirtoms
ūkio plėtrai ir konkurencingumui didinti.
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5B priedas. Paramos teikimo inovacijų patariamųjų ir paramos
paslaugų infrastruktūrai vystyti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo inovacijų patariamųjų ir paramos paslaugų infrastruktūrai vystyti taisyklės (toliau
– Taisyklės) nustato paramos teikimo inovacijų patariamųjų ir paramos paslaugų infrastruktūrai
vystyti sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1
prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė
plėtra“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama nėra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Mokslo ir (ar) technologijų parkas arba integruotas mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis)
yra ne mažesnė kaip 3 ha teritorija, su išvystyta tam tikros mokslo ar technologijų srities taikomųjų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros technine baze, naujoms įmonėms steigtis ir esamoms
įmonėms plėstis reikalinga verslo inkubavimo infrastruktūra bei profesionaliais tyrėjais,
vadybininkais ir kitų sričių specialistais, siekiančiais paversti naujausius mokslo atradimus verslo
idėjomis, o šias verslo idėjas – tarptautinių mastu konkurencingais aukštų technologijų produktais
ir klestinčiomis įmonėmis.
Pagalba – projekto vykdytojo perduodama nauda paslaugų, teikiamų mažesne nei rinkos kaina,
gavėjams panaudojant pagal Taisykles paremtą infrastruktūrą ir atitinkanti visas Bendrijos
valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemoje (OL C
323, 2006 12 30, p.1) nustatytas sąlygas.
Parama – pagal šias Taisykles skirta parama projektui vykdyti.
Paramos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta parama konkrečiam projektui finansuoti.
Paramos intensyvumas – procentinė teikiamos paramos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos, įvertinus grynąsias pajamas iš investicijų.
Paramos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
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Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti paramą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma paramos, veikla.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti paramą ir su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Technologinis verslo inkubatorius yra pastatas arba pastatų kompleksas, turintis ne mažiau kaip
500 m2 biuro patalpų, pritaikytų bent 10-iai didelį augimo potencialą turinčių mažų ir vidutinių
įmonių įsikurti, ir kvalifikuotą personalą, vykdantį verslo inkubatoriaus įmonių atranką, atliekantį
šių įmonių augimo potencialo įvertinimą, padedantį nustatyti augimą ribojančius veiksnius ir
surasti optimalius problemų sprendimo būdus, teikiantį kitas, verslo inkubatoriaus paslaugų sąraše
numatytas, į verslo auginimą orientuotas konsultavimo ir (ar) paramos paslaugas:
• konsultavimas vadybos klausimais, konsultavimas technologijų klausimais, pagalba
atliekant technologijų perdavimą-perėmimą, konsultavimas intelektinės nuosavybės ir
licencinių sutarčių sudarymo klausimais, konsultavimas finansų klausimais, konsultavimas
standartų taikymo klausimais ir pan.;
• biuro patalpų ir laboratorijų suteikimas, kokybiškos interneto prieigos suteikimas, sąlygų
naudotis duomenų bankais, techninėmis bibliotekomis ir rinkų tyrimais sudarymas, pagalba
atliekant produkcijos testavimą, sertifikavimą, kokybės ženklinimą, buhalterinės apskaitos
tvarkymas, sekretoriavimas, patalpų apsauga ir pan.
Pirmuosius tris įmonės buvimo inkubatoriuje metus jai gali būti taikomi sumažinti inkubatoriaus
paslaugų teikimo įkainiai. Vėliau yra vykdoma įmonių išėjimą iš inkubatoriaus skatinanti politika
(pvz., pagal sudarytą terminuotą sutartį).
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti.

Remiama veikla
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Pagal šias Taisykles remiama veikla yra technologinių verslo inkubatorių sukūrimas ir išplėtojimas.

Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra:
1. Juridinis asmuo, turintis mokslo ir (ar) technologijų parko (slėnio) arba technologinio verslo
inkubatoriaus kūrimo, plėtojimo ir valdymo patirties bei daiktines teises į nekilnojamus daiktus,
kurie būtini technologinio verslo inkubatoriaus sukūrimo ar išplėtojimo projektui įgyvendinti ir
projekto investicijų tvarumui užtikrinti.
2. Juridinis asmuo, kurio valdyme sprendžiamąją balsų daugumą turi dalyvis, turintis mokslo ir (ar)
technologijų parko (slėnio) arba technologinio verslo inkubatoriaus kūrimo, plėtojimo ir valdymo
patirties.

Projekto reikalavimai
Projekto dydis (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt.
Projektas turi atitikti visas toliau išvardintas sąlygas:
1. Technologinis verslo inkubatorius, kuriam sukurti ar išplėtoti prašoma pagalbos, veiks
mažiausiai 15 metų po projekto.
2. Su projektu pateiktame verslo plane yra išsamiai aprašyta planuojamo sukurti ar išplėtoti
technologinio verslo inkubatoriaus tikslai, uždaviniai, veiklos modelis, pateikti finansiniai
skaičiavimai ir investicijų naudos pagrindimas.
3. Technologinis verslo inkubatorius, kuriam sukurti ar išplėtoti prašoma pagalbos, yra aiškiai
orientuotas į pagalbą aukštų8 ar vidutiniškai aukštų9 technologijų, inovacinę, įskaitant taikomuosius
mokslinius tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, veiklą vykdančių arba numatančių vykdyti, mažų ir
vidutinių įmonių kūrimuisi, plėtrai ir jų tarptautinio konkurencingumo didinimui.
Pareiškėjas turi pagrįsti ir užtikrinti šiuos pasiekimus ir rezultatus po projekto įgyvendinimo:
1. Sukurtos ar išplėtotos technologinio verslo inkubatoriaus infrastruktūros kiekybinė išraiška;
2. Sukurtos ar išplėtotos technologinio verslo inkubatoriaus infrastruktūros vartotojų skaičiaus ir
struktūros pokyčiai;
3. Mažiausiai du planiniai technologinio verslo inkubatoriaus veiklos rodikliai, pagal kuriuos bus
galima įvertinti investicijų ekonominę-socialinę naudą praėjus 3 metams po projekto.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 36
mėnesiai.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos savivaldybėje, kurioje yra technologinių ar fizinių
mokslų pakraipos valstybės mokslinių tyrimų įstaiga arba universitetas.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės

8

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 35.3, 24.4, 30, 32, 33, 64, 72, 73.

9

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 31, 34, 24 išskyrus 24.4, 35.2+35.4+35.5, 29.
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plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai yra įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.
Galutinė tinkamų išlaidų suma, kuria remiantis skaičiuojamas paramos dydis, yra apskaičiuojama
įvertinant grynąsias pajamas iš investicijų pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006,
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 55 straipsnio 2 dalies
nuostatas ir Europos Komisijos darbo dokumente Nr. 4 naujam programiniam laikotarpiui (2007–
2013 m.) „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės“ pateiktą metodiką.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Konsultacinių paslaugų, reikalingų techniniams dokumentams (privalomiesiems statinio projekto
rengimo dokumentams, statinio projekto ir kitų pastatams ir statiniams statyti ar rekonstruoti
reikalingiems techniniams dokumentams) parengti, įsigijimas.
2. Investicijos į materialųjį turtą – technologinio verslo inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtinų
statinių statyba, rekonstravimas. Rekonstravimo išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, jeigu
rekonstrukcija pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pakeičia turto naudingo tarnavimo
laiką (laikas pailgėja).
3. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą – technologinio verslo inkubatoriaus
infrastruktūrai priskirtinų statinių įrangos, prietaisų, įrenginių, programinės įrangos įsigijimas.
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Paramos dydis ir intensyvumas
Mažiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 500 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 15 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 100 procentų.
Paramos dydis projektui apskaičiuojamas pagal galutinę tinkamų išlaidų sumą (įvertinus grynąsias
pajamas iš investicijų) ir didžiausią leistiną paramos intensyvumą.
Po projekto įgyvendinimo projekto vykdytojo teikiamos paslaugos mažesne nei rinkos kaina,
panaudojant pagal Taisykles paremtą infrastruktūrą yra pagalba šių paslaugų gavėjams ir turi
atitikti šias sąlygas:
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1. paslaugos teikiamos mažoms ir vidutinėms įmonėms, neatitinkančioms ekonominių sunkumų
turinčių įmonių apibrėžimo;
2. pagalbos suma vienam paslaugų gavėjui negali viršyti 690,56 tūkst. Lt per 3 metus.

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos pagalbai pagal Taisykles gauti vertinamos šiais prioritetiniais kriterijais:
1. Pagal kuriamo ar plėtojimo technologinio verslo inkubatoriaus verslo plano pagrįstumą ir
realistiškumą;
2. Pagal kuriamo ar plėtojimo technologinio verslo inkubatoriaus investicijų efektyvumą ir
planuojamą ekonominę-socialinę naudą;
3. Pagal kuriamo ar plėtojimo technologinio verslo inkubatoriaus buvimo vietą (pvz., mokslo ir (ar)
technologijų parko (slėnio) teritorijoje / kitoje teritorijoje);
4. Pagal pareiškėjo patirtį, kuriant ar plėtojant veikiančius mokslo ir (ar) technologijų parkus
(slėnius) arba technologinius verslo inkubatorius (pvz., iki 2 metų / 2–5 metai / daugiau kaip 5
metų; taip pat tarptautinės patirties įvertinimas);
5. Pagal projekto atitiktį LR Vyriausybės patvirtintoms strategijoms ir (ar) programoms, skirtoms
ūkio plėtrai ir konkurencingumui didinti.
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6 priedas. Paramos teikimo inovacinių klasterių veiklai ir infrastruktūrai
vystyti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo inovacinių klasterių veiklai ir infrastruktūrai vystyti taisyklės (toliau – Taisyklės)
nustato paramos teikimo inovacinių klasterių veiklai ir infrastruktūrai vystyti sąlygas, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams
tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemoje (OL C 323, 2006 12 30, p.1) nustatytas
sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Didelė įmonė – tai įmonė, neatitinkanti mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo.
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Eksperimentinė plėtra – tai turimų mokslinių, technologinių, verslo ir kitų atitinkamų žinių ir
įgūdžių įgijimas, sujungimas, formavimas ir taikymas siekiant sukurti naujų, pakeistų arba
patobulintų produktų, procesų arba paslaugų planus, susitarimus arba dizainą. Į tai taip pat gali būti
įtraukta, pavyzdžiui, kita veikla, kurios tikslas – naujų produktų, procesų ir paslaugų koncepcinis
formulavimas, planavimas ir dokumentavimas. Ši veikla gali būti projektų, brėžinių, planų ir kitų
dokumentų kūrimas, jei jie neskirti naudoti komerciniais tikslais. Taip pat ši veikla apima
komerciniais tikslais naudojamų prototipų ir bandomųjų projektų kūrimą, jeigu prototipas yra
galutinis komercinis produktas ir jeigu būtų pernelyg brangu tokį produktą gaminti, siekiant jį
panaudoti tik demonstravimo ir tvirtinimo tikslais. Bandomoji produktų, procesų ir paslaugų
gamyba ir bandymai taip pat laikomi atitinkančiais reikalavimus, jeigu jų negalima panaudoti arba
pakeisti taip, kad jie galėtų būti naudojami pritaikant juos pramonėje arba komerciniais tikslais.
Eksperimentinė plėtra neapima įprastinių arba periodiškų produktams, gamybos linijoms, gamybos
procesams, esamoms paslaugoms ir kitoms vykdomoms veiklos rūšims taikomų pakeitimų, net jei
tokie pakeitimai yra skirti patobulinti.
Inovaciniai klasteriai – tai savarankiškų įmonių – naujų inovacijas diegiančių įmonių, mažųjų,
vidutinių ir didžiųjų įmonių bei mokslinių tyrimų įstaigų – grupės, veikiančios konkrečiame
sektoriuje ir regione ir skirtos inovacijų diegimo veiklai skatinti, remiant intensyvų
bendradarbiavimą, naudojantis bendromis patalpomis, keičiantis žiniomis ir patirtimi bei efektyviai
prisidedant prie technologijų perdavimo, tinklų kūrimo ir informacijos sklaidos tarp grupės įmonių.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
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Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Mokslinių tyrimų įstaiga – įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis yra vykdyti mokslinius tyrimus ir
(arba) eksperimentinę plėtrą bei skleisti jų rezultatus, organizuojant mokymus, leidžiant leidinius
arba perduodant technologijas; visas gautas pelnas yra reinvestuojamas į šią veiklą, jos rezultatų
sklaidą arba mokymą.
Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta pagalba konkrečiam projektui finansuoti.
Pagalbos intensyvumas – procentinė teikiamos pagalbos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti pagalbą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma pagalbos, veikla.
Projekto personalas – projektui vykdyti (ne administruoti) įdarbinti arba paskirti projekto
vykdytojo darbuotojai.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti pagalbą ir su kuriuo pasirašyta pagalbos skyrimo sutartis.
Taikomieji moksliniai tyrimai – tai suplanuoti moksliniai tyrimai arba labai svarbūs tyrimai,
kuriais siekiama įgyti naujų žinių, kurias būtų galima panaudoti kuriant naujus produktus, procesus
arba paslaugas arba gerokai patobulinant esamus produktus, procesus arba paslaugas. Tokie tyrimai
apima taikomiesiems tyrimams atlikti reikalingą sudėtinių sistemų kūrimą, ypač svarbų bendram
technologiniam patvirtinimui, išskyrus eksperimentinės plėtros apibrėžime nurodytus prototipus.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti.
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Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra:
1. Inovacinio klasterio veikla (atstovavimas, vidinių ir išorinių ryšių plėtojimas, metodinis ir
informacinis aprūpinimas):
- klasterio atstovavimas ir pristatymas mugėse, parodose, konferencijos ir pan.;
- rinkos ir konkurencijos sąlygų tyrinėjimai, susiję su klasterio produkcijos specifika;
- klasterio integracijos į tarptautinių klasterių vertės kūrimo grandines galimybių paieška;
- informacijos apie technologijų pažangą, klasteriui aktualiose srityse, paieška ir analizė;
- bendros klasterio informacinės sistemos sukūrimas ir palaikymas; prisijungimas prie tarptautinių
duomenų bazių.
2. Inovacinio klasterio infrastruktūros vystymas:
2.1. Inovacinio klasterio bendro naudojimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros techninės
bazės kūrimas ar plėtra;
2.2. Inovacinio klasterio bendro naudojimo mokymo ir tyrimų centro techninės bazės kūrimas ar
plėtra.

Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra viešieji arba privatūs juridiniai asmenys, vadovaujantys inovaciniams
klasteriams, kuriuos sudaro ne mažiau kaip 10 narių, o iš jų – ne mažiau kaip 60 procentų yra
mažos ir vidutinės įmonės ir mokslinių tyrimų įstaigos. Šis asmuo yra klasterio narių įgaliotas
atlikti funkcijas, susijusias su klasterio veiklos organizavimu, interesų atstovavimu, vidinių ir
išorinių ryšių plėtojimu, metodiniu ir informaciniu aprūpinimu ir (arba) funkcijas, susijusias su
klasterio bendro naudojimo taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros techninės bazės
ir (ar) mokymų centro techninės bazės kūrimu, plėtojimu ir palaikymu.
Tinkami pareiškėjai 1 remiamai veiklai yra asmenys, vadovaujantys klasteriui, kurio nariai turi
bendros veiklos patirtį arba sutartimi įsipareigoja tokią veiklą vykdyti.
Tinkami pareiškėjai 2 ir 3 remiamai veiklai yra asmenys, vadovaujantys inovaciniam klasteriui,
kurio nariai turi ne mažesnę kaip 1 metų aktyvios veiklos šiame inovaciniame klasteryje patirtį.

Netinkami pareiškėjai
Netinkami pareiškėjai yra ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą atitinkantys asmenys.

Projekto reikalavimai
Projekto išlaidos (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt.
Turi būti įrodytas prašomos pagalbos skatinamasis poveikis bent pagal vieną kriterijų:
1. didesnė projekto apimtis: visų projekto išlaidų padidėjimas; inovacinį klasterį sudarančių
narių taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diegimo veiklos
srities darbuotojų skaičiaus padidėjimas;
2. didesnis mastas: planuojamų projekto įgyvendinimo rezultatų skaičiaus padidėjimas;
3. didesnė sparta: trumpesnis laikotarpis iki projekto užbaigimo, palyginti su tuo pačiu
projektu, jei jis būtų vykdomas be pagalbos;
4. didesnė bendra suma, išleidžiama taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
bei inovacijų diegimo veiklai: inovacinį klasterį sudarančių narių bendrų taikomųjų
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mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų diegimo veiklos išlaidų
padidėjimas; inovacinį klasterį sudarančių narių bendrų taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros bei inovacijų diegimo veiklos išlaidų padidėjimas bendros
apyvartos atžvilgiu.
Naudojimasis klasterio patalpomis, infrastruktūra ir veikla negali būti ribojamas, o mokesčiai už
naudojimąsi klasterio patalpomis, infrastruktūra bei veikla ir už dalyvavimą klasterio veikloje turi
atitikti jų sąnaudas.
Projektas turi atitikti visas toliau išvardintas sąlygas:
1. Įrodyta galutinių naudos gavėjų paklausa (poreikis) inovacinio klasterio veiklai (taikoma
vykdant 1 remiamą veiklą).
2. Inovacinio klasterio strategija parengta įvertinant specifinius sektoriaus ir (ar) klasterio
veiksnius, o atliktoje galimybių studijoje įrodytas inovacinio klasterio gyvybingumas (taikoma
vykdant 1 remiamą veiklą).
3. Infrastruktūros sukūrimo ir (ar) plėtros poreikis yra pagrįstas ne mažiau kaip 3 metų inovacijų
diegimo skatinimo ir taikomųjų mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros veiklos planu
(taikoma vykdant 2 remiamą veiklą).
4. Panaudojant sukurtą ir (ar) išplėstą infrastruktūrą, planuojama vykdyti taikomųjų mokslinių
tyrimų bei eksperimentinės plėtros veiklos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 50 proc. kitos
veiklos apimties, o inovacinio klasterio veiklos apimtis turi padidėti ne mažiau kaip 40
procentų per trejus metus po infrastruktūros sukūrimo ar išplėtimo (taikoma vykdant 2 remiamą
veiklą).
Pareiškėjas turi pagrįsti ir užtikrinti šiuos pasiekimus ir rezultatus po projekto įgyvendinimo:
1. Kiekybiškai apibendrinami inovacinio klasterio veiklos rezultatai (renginių, kuriuose pristatytas
klasteris, skaičius, atlikti tyrimai, sukurta bendra informacinė sistema ir kt.).
2. Sukurta naujovių diegimo grupės infrastruktūra (taikoma vykdant 2 remiamą veiklą).
3. Sukuriamos / išlaikomos darbo vietos, skirtos klasterio narių taikomųjų mokslinių tyrimų bei
eksperimentinės plėtros veiklai ir (ar) mokymams vykdyti.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 36
mėnesiai.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
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•

pirkimai yra įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. išlaidos personalui ir administracinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su remiama inovacinio
klasterio veikla (tinkamos vykdant 1 remiamą veiklą):
a. projekto personalo išlaidos (darbo užmokestis, darbdavio sumokamas socialinio
draudimo mokestis ir kitos su atlygiu už darbą susijusios išlaidos, neviršijant įprasto,
pareiškėjo ar rinkoje mokamo, atlygio už atitinkamos kvalifikacijos darbą);
b. projekto personalo komandiruočių, susijusių su projekto veikla, išlaidos (kelionių,
nakvynės ir dienpinigių išlaidos), apskaičiuotos Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka, tačiau ne daugiau kaip 25 proc. tinkamų projekto išlaidų;
c. projekto veiklai naudojamo ir šių veiklų tęstinumui užtikrinti būtino trumpalaikio
turto įsigijimas;
d. projekto veiklai vykdyti naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per
projekto įgyvendinimo laikotarpį, apskaičiuotas remiantis gera apskaitos praktika, t.
y. taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, jeigu šiam
turtui įsigyti nebuvo skirta parama, arba šio turto nuoma;
e. pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su projektu, tačiau ne daugiau, kaip 10 proc.
tinkamų projekto išlaidų (projektui įgyvendinti būtinos įrangos, transporto
priemonių nuomos (išskyrus išperkamosios nuomos atvejus) išlaidos, elektros,
šildymo, telefono, interneto, biuro reikmenų, kuro, transporto priemonių
eksploatavimo išlaidos ir projektą administruojančių asmenų darbo užmokesčio ir
susijusios išlaidos pagal a punkte nurodytus reikalavimus).
2. išlaidos inovacinio klasterio infrastruktūrai vystyti (tinkamos vykdant 1 remiamą veiklą):
a. konsultacinių paslaugų, reikalingų techniniams dokumentams (privalomiesiems
statinio projekto rengimo dokumentams, statinio projekto ir kitų pastatams ir
statiniams statyti ar rekonstruoti reikalingiems techniniams dokumentams) parengti,
įsigijimas.
b. investicijos į materialųjį turtą – inovacinio klasterio infrastruktūrai priskirtinų
statinių statyba, rekonstravimas. Rekonstravimo išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju,
jeigu rekonstrukcija pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pakeičia turto
naudingo tarnavimo laiką (laikas pailgėja).
c. investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą – inovacinio klasterio infrastruktūrai
priskirtinų statinių įrangos, prietaisų, įrenginių, programinės įrangos įsigijimas.
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Pagalbos dydis ir intensyvumas
Mažiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos inovacinio klasterio veiklos projektui įgyvendinti
dydis yra 150 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos inovacinio klasterio veiklos projektui įgyvendinti
dydis yra 1 500 tūkst. Lt.
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Didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas inovacinio klasterio veiklos projektui
yra 75 proc. pirmaisiais projekto metais, 50 proc. – antraisiais projekto metais, 25 proc. –
trečiaisiais projekto metais, neviršijant bendro 50 proc. intensyvumo projektui.
Mažiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos inovacinio klasterio infrastruktūros vystymo
projektui įgyvendinti dydis yra 100 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos inovacinio klasterio infrastruktūros vystymo
projektui įgyvendinti dydis yra 15 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas inovacinio klasterio infrastruktūros
vystymo projektui yra 50 proc.
Jeigu projektui įgyvendinti skiriama parama ne pagal šias Taisykles ir tokia parama yra
pripažįstama valstybės pagalba, bendra pagal šias Taisykles remiamam projektui skiriama pagalba
(pagal šias Taisykles ir kita valstybės pagalba) negali viršyti šiose Taisyklėse nustatyto didžiausio
leistino intensyvumo. Tai netaikoma tuo atveju, kai valstybės pagalba skiriama pagal rizikos
kapitalo priemones ir pagal Europos Bendrijų mokslinių tyrimų, taikomosios plėtros ir
demonstravimo veiklos pagrindų programą jose numatytais atvejais.

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos pagalbai pagal Taisykles gauti vertinamos šiais prioritetiniais kriterijais:
1. Pagal klasterio ekonominės ir technologinės plėtros potencialą (taikoma vykdant 1 remiamą
veiklą).
2. Pagal įtaką didinant taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos rezultatų
pritaikymo versle apimtį (pagal bendrų tyrimų rezultatų, pritaikytų įmonėse kuriant ir pateikiant
rinkai naują produkciją, skaičių) (taikoma vykdant 2 ir 3 remiamą veiklą).
3. Pagal inovacinio klasterio tikslus, galimybes ir numatomas priemones įsijungti į tarptautinį
klasterį.
4. Pagal inovacinio klasterio eksporto potencialą (inovacinio klasterio narių rodiklius: istorinę ir
planuojamą eksporto apimtį, istorines ir planuojamas eksporto dalis – 10/30/50/70/90).
5. Pagal inovacinio klasterio narių skaičių.
6. Pagal pareiškėjo personalo gebėjimus ir adekvatumą inovacinio klasterio specifikai (taikoma
vykdant 1 remiamą veiklą).
7. Pagal inovacinio klasterio potencialą vykdyti taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veiklą (narių patirtis, vykdant taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą
– dalyvavimas tarptautiniuose tyrimų projektuose, patentuoti tyrimų rezultatai ir pan.).
8. Pagal inovacinio klasterio galutinės produkcijos technologinį intensyvumą (priskirtina aukštų10 ir
vidutiniškai aukštų11 technologijų sektoriams).
9. Pagal inovacinio klasterio veiklos rezultatus (taikoma vykdant 2 ir 3 remiamą veiklą).

10

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 35.3, 24.4, 30, 32, 33, 64, 72, 73.

11

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 31, 34, 24 išskyrus 24.4, 35.2+35.4+35.5, 29.
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7 priedas. Paramos teikimo įmonių gamybinei ir gamybinių paslaugų
teikimo bazei stiprinti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo įmonių gamybinei ir gamybinių paslaugų teikimo bazei stiprinti taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato paramos teikimo įmonių gamybinei ir gamybinių paslaugų teikimo bazei
stiprinti sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2
prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Komisijos reglamente (EB) Nr. 1628/2006 dėl
Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai (OL L 302, 2006
11 1, p. 29) nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Darbų pradžia – statybos darbų pradžia arba pirmasis teisiškai saistantis įsipareigojimas užsakyti
įrangą, išskyrus preliminarias ekonominio pagrįstumo analizes, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių
įvykių įvyksta anksčiau.
Didelė įmonė – tai įmonė, neatitinkanti mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo.
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių; 5) bendrasis padengimo rodiklis
yra mažesnis nei 1.
Gamybinės paslaugos – gamybai, o ne vartotojams skirtos paslaugos.
Inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti
komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro,
technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų)
linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais.
Materialusis turtas – su žeme, pastatais ir gamybos priemonėmis arba įrengimais susijęs turtas.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Nematerialusis turtas – turtas, susijęs su technologijų perdavimu, vykdomu įsigyjant patento
teises, licencijas, mokslinę, prekybinę ar gamybinę patirtį arba nepatentuotas technines žinias.
Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta pagalba konkrečiam projektui finansuoti.
Pagalbos intensyvumas – procentinė teikiamos pagalbos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
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licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti pagalbą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Pradinė investicija – tai investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su naujos įmonės
kūrimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos įvairinimu naujais, papildomais produktais,
esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma pagalbos, veikla.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti pagalbą ir su kuriuo pasirašyta pagalbos skyrimo sutartis.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti.

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra įmonių gamybinės ir gamybinių paslaugų teikimo bazės
stiprinimas, siekiant padidinti įmonių produktyvumą ir tarptautinį konkurencingumą.
Pagal šias Taisykles neteikiama pagalba:
• žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui;
• laivų statybos sektoriui;
• transporto ir sandėliavimo veiklai;
• anglių pramonei;
• plieno pramonei;
• sintetinių pluoštų sektoriui;
• su Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų pagrindine
gamyba, perdirbimu ir prekyba susijusiai veiklai;
• gamybai ir prekybai tais produktais, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno
produktus, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1898/87 3 straipsnio 2 dalyje;
• su eksportu į trečiąsias šalis arba valstybes nares susijusiai veiklai, t. y. pagalbai, tiesiogiai
susijusiai su eksporto apimtimi, platinimo tinklo kūrimu ir eksploatavimu arba kitomis su
eksporto veikla susijusiomis einamosiomis išlaidomis;
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•

kuriai nustatyta sąlyga naudoti vidaus, o ne importuotus produktus;
veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.
4 patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą.

Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra gamybinės arba gamybines paslaugas teikiančios įmonės, turinčios daugiau
negu 10 darbuotojų.

Netinkami pareiškėjai
Netinkami pareiškėjai yra ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą atitinkančios įmonės ir
įmonės, kurioms per paskutinius trejus metus buvo skirta daugiau kaip 3 mln. litų pagalbos pagal
šias Taisykles arba Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programinio dokumento 3.1 priemonės 1
įvairių rūšių veiklos grupę.

Projekto reikalavimai
Projekto dydis (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt.
Projektas turi atitikti bent vieną iš toliau išvardintų sąlygų:
1. Investicijos skirtos įmonės produkcijai įvairinti naujais inovatyviais produktais.
2. Investicijos skirtos įmonės techninei bazei iš esmės modernizuoti, kompiuterizuojant ir (ar)
automatizuojant gamybos ir (ar) paslaugų teikimo procesus.
3. Investicijos skirtos naujai gamybinei įmonei ir (ar) gamybines paslaugas teikiančiai įmonei, ypač
pritraukiant užsienio kapitalą, sukurti.
Pareiškėjas įmonės verslo plane, kuriame atskirai nurodomi projekto finansiniai skaičiavimai, turi
pagrįsti ir užtikrinti šiuos pasiekimus ir rezultatus po projekto įgyvendinimo (pirmas – privalomai,
kiti – pasirinktinai):
1. Pareiškėjo metinis bendrasis pelnas iš projekto per pirmuosius ketverius metus po projekto
padidės mažiausiai 30 proc., bet ne mažesniu kaip prašomos subsidijos dydžiu.
2. Pridėtinė vertė iš eksporto per pirmuosius ketverius metus po projekto padidės mažiausiai 30
proc.
3. Įmonės produktyvumas (darbo našumas) per pirmuosius ketverius metus po projekto padidės
mažiausiai 30 proc.
Nepasiekęs įsipareigotų rezultatų, pagalbos gavėjas privalo atitinkamą dalį gautos pagalbos grąžinti
į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 36
mėnesiai.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Investicijos turi likti pagalbą
gaunančiame regione (Lietuvos Respublikoje) ne mažiau kaip penkerius metus arba trejus metus
mažų ir vidutinių įmonių atveju nuo tada, kai visos investicijos buvo užbaigtos.

Išlaidų reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
Tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

169

EFEKTYVIAUSIOS VERSLO RĖMIMO FORMOS NAUDOJANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠAS

•
•
•

•

yra patirtos po paraiškos padavimo;
atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
pirkimai buvo įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas;
darbų pradžia yra ne ankstesnė negu pagalbos teikėjo raštiškas patvirtinimas, kad projektas
atitinka Taisyklių reikalavimus.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Pradinės investicijos į materialųjį turtą – įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimas, išskyrus
kompiuterius ir kitą standartinę biuro įrangą, prekybinės paskirties įrangą, transporto priemones,
taip pat įrangą, prietaisus ir įrenginius, priskirtinus įmonės taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros techninei bazei, inžinerinių tinklų tiesimas.
2. Pradinės investicijos į nematerialųjį turtą – patentų, licencijų, programinės įrangos įsigijimas,
išskyrus standartinę programinę įrangą, sudarančios ne daugiau kaip 50 proc. investicijų į
materialųjį turtą mažų ir vidutinių įmonių atveju ir ne daugiau 25 proc. investicijų į materialųjį
turtą didelių įmonių atveju.
Investicijos yra tinkamos tik į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su:
1. naujos įmonės kūrimu,
2. esamos įmonės plėtimu,
3. įmonės produkcijos įvairinimu naujais, papildomais produktais,
4. esamos įmonės gamybos proceso esminiu pakeitimu.
Nematerialusis turtas atitinka reikalavimus, jei jis:
i) naudojamas tik projekto vykdytojo veikloje;
ii) laikomas nusidėvinčiu turtu;
iii) įsigyjamas iš trečiųjų šalių rinkos sąlygomis;
iv) įtraukiamas į projekto vykdytojo turtą ir priklauso projekto vykdytojui ne mažiau kaip
penkerius metus.
Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas.
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Pagalbos dydis ir intensyvumas
Mažiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 200 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 3 000 tūkst. Lt (15
000 tūkst. Lt, jei projektas svarbus kelioms įmonėms (pramonės šakos konkurencingumui) ar
vykdomas prioritetinėje ūkio šakoje).
Didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas yra:
• 40 procentų – mažai arba vidutinei įmonei;
• 35 procentai – didelei įmonei.
Tuo atveju, kai projektas vykdomas Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos miestuose, didžiausias pagal
Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas yra mažinamas 5 procentiniais punktais.
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Jeigu projektui įgyvendinti skiriama parama ne pagal šias Taisykles ir tokia parama yra
pripažįstama valstybės pagalba, bendra pagal šias Taisykles remiamam projektui skiriama pagalba
(pagal šias Taisykles ir kita valstybės pagalba) negali viršyti šiose Taisyklėse nustatyto didžiausio
leistino intensyvumo.
Pagal Taisykles skiriamos pagalbos didžiausias leistinas intensyvumas gali būti sumažinamas 20
procentų, jeigu įmonei skiriama valstybės pagalba pagal rizikos kapitalo priemonę jose
nustatytomis sąlygomis.

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos pagalbai pagal Taisykles gauti vertinamos šiais prioritetiniais kriterijais:
1. Projekto indėlis į Lietuvos pramonės ar pramonės šakos, su kuria susijęs pareiškėjas,
technologinę pažangą (labai didelis / didelis / vidutinis / mažas / labai mažas ar neutralus).
2. Galutinės produkcijos, kuriai skirtas projektas, technologinis intensyvumas (priskirtinumas
aukštų1 / vidutiniškai aukštų2 / vidutiniškai žemų3 / žemų4 technologijų produkcijai).
3. Pagal galutinės produkcijos, kuriai skirtas projektas, specializacijos lygį (labai didelis / didelis /
vidutinis / mažas / labai mažas ar neutralus).
4. Pagal įmonės eksporto potencialą (ar eksportuojanti, ar ne, eksporto dalis: 10/30/50/70/90).
5. Pagal įmonės ir projekto priklausomybę klasteriui, jos svarbą vertės kūrimo grandinėje.
6. Pagal aplinkosauginį ir (ar) ekologinį projekto poveikį (labai didelis / didelis / vidutinis / mažas /
labai mažas ar neutralus).
7. Pagal įmonės veiklos rodiklius (grynasis pelningumas didesnis nei 5 proc., bendrojo pelno
didėjimas per praėjusius 3 metus).
8. Pagal projekto įgyvendinimo vietą (probleminė teritorija, plėtotinas regiono centras).
9. Pagal tiesioginių užsienio investicijų apimtis bendrame projekto biudžete (taikoma pagalbai
daugiau kaip 3 mln. Lt).
10. Pagal sukurtų kokybiškų darbo vietų skaičių (geros darbo sąlygos, socialinės atsakomybės
principų diegimas, gerai apmokamos (darbo vietos, kurių darbo užmokestis 50 proc. didesnis už
šalies vidutinį darbo užmokestį)) (taikoma pagalbai daugiau kaip 3 mln. Lt).

1

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 35.3, 24.4, 30, 32, 33, 64, 72, 73.

2

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 31, 34, 24 išskyrus 24.4, 35.2+35.4+35.5, 29.

3

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 23, 25, 26, 35.1, 27, 28.

4

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 36+37, 20+21+22, 15+16, 17+18+19.
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8 priedas. Paramos teikimo informacinių technologijų valdymo
sistemoms ir elektroninio verslo sprendimams diegti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo informacinių technologijų valdymo sistemoms ir elektroninio verslo sprendimams
diegti taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paramos teikimo informacinių technologijų valdymo
sistemoms ir elektroninio verslo sprendimams diegti sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m.
ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos
verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Europos Komisijos 2001 m. sausio 12 d.
reglamento Nr. 70/2001 dėl Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo
valstybės pagalbai smulkaus ir vidutinio verslo subjektams (OL L 10, 13.1.2001, p. 33) ir Europos
Komisijos 2004 m. vasario 25 d. reglamento Nr. 364/2004, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB)
Nr. 70/2001, įtraukiant į reglamento taikymo sritį pagalbą moksliniams tyrimams ir taikomajai
veiklai, nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių; 5) bendrasis padengimo rodiklis
yra mažesnis nei 1 (išskyrus paslaugų tipo įmones).
Elektroninė prekyba – tai prekybinės veiklos būdas, kai sutartys sudaromos, o prireikus – ir
vykdomos, naudojant informacines technologijas ir priemones kompiuterių tinklais keičiantis
elektroniniais duomenų pranešimais.
Elektroninis verslas – automatizuoti verslo procesai (įmonės viduje ir tarp įmonių), vykstantys
naudojant informacines technologijas ir priemones kompiuterių tinklais keičiantis elektroniniais
duomenų pranešimais.
Investicija į materialųjį turtą – investicija į pagrindinį materialųjį turtą, susijusi su naujos įmonės
steigimu, esamos įmonės praplėtimu, arba nauja veikla, kurią vykdant turės būti padaryti esminiai
esamos įmonės gaminių arba gamybos proceso pakeitimai (ypač vykdant racionalizavimą,
įvairinimą ar modernizavimą).
Investicija į nematerialųjį turtą – investicija į technologijos perėmimą įsigyjant patento teises,
licencijas, žinias ar nepatentuotas technines žinias.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
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Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta pagalba konkrečiam projektui finansuoti.
Pagalbos intensyvumas – procentinė teikiamos pagalbos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos. Pagalbos intensyvumas išreiškiamas ne daugiau kaip
dviem skaičiais po kablelio.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti pagalbą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma pagalbos, veikla.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti pagalbą ir su kuriuo pasirašyta pagalbos skyrimo sutartis.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra informacinių technologijų valdymo sistemų ir elektroninio
verslo, išskyrus elektroninę prekybą, sprendimų diegimas įmonėse, siekiant padidinti įmonių
produktyvumą ir tarptautinį konkurencingumą.
Pagal šias Taisykles pagalba neteikiama:
a) veiklai, susijusiai su Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede numatytų gaminių gamyba,
apdorojimu ar pardavimu;
b) veiklai, susijusiai su eksportu; pagalba tiesiogiai teikiama veiklai, susijusiai su eksporto
apimtimi, paskirstymo tinklo įsteigimu arba veikla, ar kitomis einamosiomis išlaidomis;
c) veiklai, priklausančiai nuo vietinių prekių vietoj importuotų naudojimo;
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d) veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 4
patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą;
e) transporto ir laikymo sandėliuose veiklai.

Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra mažos arba vidutinės įmonės, turinčios daugiau kaip 10 darbuotojų ir
veikiančios ne mažiau kaip 1 metus.

Netinkami pareiškėjai
Netinkami pareiškėjai yra ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą atitinkančios įmonės.

Projekto reikalavimai
Projekto išlaidos (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt
Projektas turi atitikti visas toliau išvardintas sąlygas:
1. Projektas turi būti tiesiogiai susijęs su elektroninių taikomųjų programų (informacinių
technologijų sprendimų) pritaikymu vienam ar keliems išoriniams verslo procesams (klientų
aptarnavimo, tiekimo logistikos, eksporto aptarnavimo, elektroninės rinkodaros, valdymo
informacijos, užsakymų pateikimo, gamybos pateikimo, atsargų valdymo arba nuotolinio darbo)
suderinti, palaikant elektroninį ryšį. Be to, projektu gali būti siekiama diegti inovatyvius – nauja
informacija ir komunikacijų technologijomis grindžiamus – verslo procesus.
2. Projekte numatyti informacinių technologijų valdymo sistemų arba elektroninio verslo
sprendimai turi turėti tiesioginę teigiamą įtaką įmonės pagrindinės veiklos rodikliams.
Pareiškėjas įmonės verslo plane, kuriame atskirai nurodomi finansiniai projekto skaičiavimai, turi
pagrįsti ir užtikrinti bent vieną iš šių pasiekimų ir rezultatų po projekto įgyvendinimo:
1. įmonės metinis bendrasis pelnas per trejus pirmuosius metus po projekto padidės mažiausiai 15
procentų, bet ne mažesniu kaip prašomos subsidijos dydžiu.
2. įmonės produktyvumas per trejus pirmuosius metus po projekto padidės mažiausiai 20 procentų.
Nepasiekęs įsipareigotų pasiekimų ir rezultatų, pagalbos gavėjas privalo atitinkamą dalį gautos
pagalbos grąžinti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 24
mėnesiai.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą turi likti pagalbą gaunančiame regione (Lietuvos
Respublikoje) ne mažiau kaip penkerius metus nuo tada, kai visos investicijos buvo užbaigtos.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
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Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai buvo įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Investicijos į materialųjį turtą – įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimas, išskyrus prekybinės
paskirties įrangą ir transporto priemones.
2. Investicijos į nematerialųjį turtą – patentų, licencijų, programinės įrangos įsigijimas, sudarančios
ne daugiau kaip 50 proc.visų tinkamų išlaidų.
3. Konsultavimo paslaugų, reikalingų atlikti įmonės informacinių technologijų auditą, įvertinti
elektroninio verslo poreikius, įskaitant mokymų reikmes, elektroninio verslo plėtros planus ir
veiksmus, skirtus elektroninio verslo sprendimams įvertinti, vystyti ir įgyvendinti, taip pat siekiant
sukurti elektroninio verslo programinės įrangos sprendimus, pritaikytus konkretiems pareiškėjo
poreikiams, įsigijimas.
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Pagalbos dydis ir intensyvumas
Mažiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 50 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 300 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas konsultavimo paslaugoms yra
50 proc.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas investicijoms į materialųjį ir
nematerialųjį turtą yra:
• 60 proc. – mažai įmonei;
• 50 proc. – vidutinei įmonei.
Jeigu projektui įgyvendinti skiriama parama ne pagal šias Taisykles ir tokia parama yra
pripažįstama valstybės pagalba, bendra pagal šias Taisykles remiamam projektui skiriama pagalba
(pagal šias Taisykles ir kita valstybės pagalba) negali viršyti šiose Taisyklėse nustatyto didžiausio
leistino intensyvumo.
Pagal Taisykles skiriamos pagalbos didžiausias leistinas intensyvumas gali būti sumažinamas 20
procentų, jeigu įmonei skiriama valstybės pagalba pagal rizikos kapitalo priemonę jose
nustatytomis sąlygomis.

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos pagalbai pagal Taisykles gauti vertinamos šiais prioritetiniais kriterijais:
1. Pagal projekto įtaką gamybos arba paslaugos teikimo kaštų mažinimui (labai didelis / didelis /
vidutinis / mažas / labai mažas ar neutralus).

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
Tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

175

EFEKTYVIAUSIOS VERSLO RĖMIMO FORMOS NAUDOJANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠAS

2. Pagal projekto įtaką įmonės gamybos / paslaugos teikimo procesų modernizavimui (labai didelis
/ didelis / vidutinis / mažas / labai mažas ar neutralus).
2. Pagal įmonės eksporto potencialą (ar eksportuojanti, ar ne, eksporto dalis: 10/30/50/70/90).
3. Pagal projekto įtaką kelioms produkto vertės kūrimo grandinės dalyvių grupėms (labai didelis /
didelis / vidutinis / mažas / labai mažas ar neutralus).
4. Pagal susijusių vidinių įmonės procesų skaičių ir integravimo lygį (labai didelis / didelis /
vidutinis / mažas / labai mažas ar neutralus).
5. Pagal įmonės dydį (maža / vidutinė).
6. Pagal tiesioginę teigiamą įtaką įmonės pagrindinės veiklos rodikliams.
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9 priedas. Paramos teikimo pažangiems vadybos metodams, kokybės
valdymo sistemoms diegti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo pažangiems vadybos metodams, kokybės valdymo sistemoms diegti taisyklės
(toliau – Taisyklės) nustato paramos teikimo pažangiems vadybos metodams, kokybės valdymo
sistemoms diegti sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų
programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Europos Komisijos 2001 m. sausio 12 d.
reglamento Nr. 70/2001 dėl Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo
valstybės pagalbai smulkaus ir vidutinio verslo subjektams (OL L 10, 13.1.2001, p. 33) ir Europos
Komisijos 2004 m. vasario 25 d. reglamento Nr. 364/2004, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB)
Nr. 70/2001, įtraukiant į reglamento taikymo sritį pagalbą moksliniams tyrimams ir taikomajai
veiklai, nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių; 5) bendrasis padengimo rodiklis
yra mažesnis nei 1 (išskyrus paslaugų tipo įmones).
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta pagalba konkrečiam projektui finansuoti.
Pagalbos intensyvumas – procentinė teikiamos pagalbos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti pagalbą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
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Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma pagalbos, veikla.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti pagalbą ir su kuriuo pasirašyta pagalbos skyrimo sutartis.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti.

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra įmonių veiklos kokybės gerinimas, remiantis tarptautiniais
standartais, ir pažangių vadybos metodų (išskyrus ISO), lanksčios gamybos ir procesų
optimizavimo, pažangių valdymo sistemų diegimas.
Pagal šias Taisykles neteikiama pagalba:
a) veiklai, susijusiai su Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede numatytų gaminių gamyba,
apdorojimu ar pardavimu;
b) veiklai, susijusiai su eksportu; pagalba tiesiogiai teikiama veiklai, susijusiai su eksporto
apimtimi, paskirstymo tinklo įsteigimu arba veikla, ar kitomis einamosiomis išlaidomis;
c) veiklai, priklausančiai nuo vietinių prekių vietoj importuotų naudojimo;
d) veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 4
patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą;
e) transporto ir sandėliavimo veiklai.

Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra mažos arba vidutinės įmonės, turinčios daugiau kaip 10 darbuotojų ir
veikiančios ne mažiau kaip 1 metus.

Netinkami pareiškėjai
Netinkami pareiškėjai yra ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą atitinkančios įmonės.

Projekto reikalavimai
Projekto išlaidos (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt
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Projektas turi būti sudėtinė kompleksinės įmonės konkurencingumo didinimo strategijos dalis
(vadybos, produktų (paslaugų) kokybės gerinimas, kokybės ar aplinkosaugos valdymo sistemų
diegimas ir kt.).
Pareiškėjas įmonės verslo plane, kuriame atskirai nurodomi finansiniai projekto skaičiavimai, turi
pagrįsti ir užtikrinti bent vieną iš šių pasiekimų ir rezultatų po projekto įgyvendinimo:
1. įmonės metinis bendrasis pelnas per pirmuosius trejus metus po projekto padidės mažiausiai 10
procentų, bet ne mažesniu kaip prašomos subsidijos dydžiu.
2. įmonės produktyvumas per pirmuosius trejus metus po projekto padidės mažiausiai 20
procentų.
Nepasiekus įsipareigotų rezultatų, pagalbos gavėjas privalo atitinkamą dalį gautos pagalbos grąžinti
į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 24
mėnesiai.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai buvo įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Konsultavimo paslaugų, reikalingų pažangių vadybos metodų, kokybės valdymo sistemų ir
naujų kokybės gerinimo metodų diegimui, įsigijimas.
2. Konsultavimo paslaugų, reikalingų atlikti gamybos proceso energetinį auditą, įsigijimas.
3. Konsultavimo paslaugų, reikalingų atlikti technologinį auditą, išskyrus informacinių
technologijų auditą, įsigijimas.
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Pagalbos dydis ir intensyvumas
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Mažiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 50 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 200 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas yra 50 proc.
Jeigu projektui įgyvendinti skiriama parama ne pagal šias Taisykles ir tokia parama yra
pripažįstama valstybės pagalba, bendra pagal šias Taisykles remiamam projektui skiriama pagalba
(pagal šias Taisykles ir kita valstybės pagalba) negali viršyti šiose Taisyklėse nustatyto didžiausio
leistino intensyvumo.
Pagal Taisykles skiriamos pagalbos didžiausias leistinas intensyvumas gali būti sumažinamas 20
procentų, jeigu įmonei skiriama valstybės pagalba pagal rizikos kapitalo priemonę jose
nustatytomis sąlygomis.

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos pagalbai pagal Taisykles gauti vertinamos šiais prioritetiniais kriterijais:
1. Pagal projekto įtaką gamybos / paslaugos teikimo sąnaudų /laiko mažinimui (labai didelis /
didelis / vidutinis / mažas / labai mažas ar neutralus).
2. Pagal projekto įtaką įmonės gamybos / paslaugos teikimo procesų modernizavimui (labai didelis
/ didelis / vidutinis / mažas / labai mažas ar neutralus).
2. Pagal įmonės eksporto potencialą (ar eksportuojanti, ar ne, eksporto dalis: 10/30/50/70/90;
įmonės produkcijos / paslaugų eksporto į naujas rinkas arba esamų rinkų išplėtimo galimybių
realistiškumas).
3. Pagal projekto įtaką kelioms produkto vertės kūrimo grandinės dalyvių grupėms (labai didelis /
didelis / vidutinis / mažas / labai mažas ar neutralus).
4. Pagal įmonės dydį (maža / vidutinė).
5. Pagal perkamų paslaugų tarptautinį pripažinimą (aukštas vertinimas / vidutinis / nevertinama,
nepopuliaru).
6. Pagal įmonės augimo potencialą (praėjusių 2 metų ir ateityje planuojamas apyvartos augimas).
8. Pagal atitinkamo sektoriaus augimo ir produktyvumo didėjimo potencialą.
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10 priedas. Paramos teikimo veiklos internacionalizavimui skatinti
taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo veiklos internacionalizavimui skatinti taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato
paramos teikimo veiklos internacionalizavimui skatinti sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013
m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir
aplinkos verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl
EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5)
nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių; 5) bendrasis padengimo rodiklis
yra mažesnis nei 1 (išskyrus paslaugų tipo įmones).
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, atitinkanti visas Komisijos reglamente (EB)
Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006
12 28, p. 5) nustatytas sąlygas.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta pagalba konkrečiam projektui finansuoti.
Pagalbos intensyvumas – procentinė teikiamos pagalbos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti pagalbą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma pagalbos, veikla.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti pagalbą ir su kuriuo pasirašyta pagalbos skyrimo sutartis.
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Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti.

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra veiklos internacionalizavimo strategijos parengimas ir
įgyvendinimas (veiklos, skirtos patekti į užsienio rinką):
1. rinkų tyrimai ir informacijos apie rinkos dalyvius, galimybių studijų įsigijimas;
2. strategijos patekti į užsienio rinkas parengimas;
3. rinkodaros medžiagos (taip pat elektroninės) įmonės žinomumui užsienio rinkose didinti
rengimas;
4. dalyvavimas parodose, mugėse užsienyje;
5. strategijos įgyvendinimo pagrindinio vadovo, rinkodaros vadybininkų (daugiausia dviejų)
samdymas.
Pagal šias Taisykles pagalba neteikiama:
a) žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje veikiančioms įmonėms, kurioms taikomas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 104/2000;
b) įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijų steigimo sutarties I
priede, pagrindine gamyba;
c) žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede, perdirbimu ir
prekyba besiverčiančioms įmonėms šiais atvejais:
i) kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pagrindinių gamintojų įsigytų arba atitinkamų
įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį,
ii) kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa skirta pagrindiniams
gamintojams;
d) su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. pagalba, tiesiogiai
susijusi su eksporto apimtimi, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitoms einamosiomis
išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla;
e) kuri priklauso nuo to, ar vartojamos vietinės ar importuotos prekės;
f) anglių sektoriuje veikiančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1407/2002;
g) veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 4
patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą;
h) transporto ir sandėliavimo veiklai.

Reikalavimai pareiškėjams
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Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra įmonės, turinčios daugiau kaip 10 darbuotojų ir veikiančios ne mažiau kaip
dvejus metus.
Pareiškėjai turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad jie eksportavo savo produkciją ar
paslaugas ne mažiau kaip dvejus paskutinius metus, o metinė eksporto apimtis buvo ne mažesnė
kaip 10 procentų metinės apyvartos.

Netinkami pareiškėjai
Netinkami pareiškėjai yra ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą atitinkančios įmonės.

Projekto reikalavimai
Projekto dydis (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt.
Pareiškėjas įmonės verslo plane, kuriame atskirai nurodomi finansiniai projekto skaičiavimai, turi
pagrįsti ir užtikrinti, kad pridėtinė vertė (bendrasis pelnas) iš eksporto per trejus metus po projekto
įgyvendinimo padidės mažiausiai 20 procentų.
Nepasiekęs įsipareigotų rezultatų, pagalbos gavėjas privalo atitinkamą dalį gautos pagalbos grąžinti
į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus dalyvavimą parodose
ar mugėse užsienyje.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai buvo įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. strategijos įgyvendinimo pagrindinio vadovo, rinkodaros vadybininkų darbo išlaidos (darbo
užmokestis, darbdavio sumokamas socialinio draudimo mokestis ir kitos su atlygiu už darbą
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susijusios išlaidos, neviršijant įprasto, pareiškėjo ar rinkoje mokamo, atlygio už atitinkamos
kvalifikacijos darbą (arba fiksuotos sumos);
2. strategijos įgyvendinimo pagrindinio vadovo, rinkodaros vadybininkų komandiruočių išlaidos
(kelionių, nakvynės ir dienpinigių išlaidos), apskaičiuotos Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka;
3. konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, reikalingų atlikti rinkos tyrimus, parengti eksporto
strategiją, surinkti informaciją apie rinkos dalyvius, atlikti darbuotojų paiešką, įsigijimas;
4. parodos ar mugės užsienyje dalyvio mokestis;
5. parodos ar mugės užsienyje stendo vietos nuoma (iki 25 kv. m);
6. įrenginių, baldų ar kitos įrangos, reikalingos parodai ar mugei užsienyje, nuoma ar pirkimas,
stendo gamyba;
7. konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, reikalingų įgyvendinti elektroninės rinkodaros
priemones, įsigijimas, neviršijant 15 procentų visų tinkamų išlaidų.
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Pagalbos dydis ir intensyvumas
Mažiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 50 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 200 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas yra 50 proc.
Pagal šias Taisykles suteikta pagalba įmonei yra de minimis pagalba, kurios bendra suma, suteikta
vienai įmonei pagal šias Taisykles ir pagal kitas priemones, neatsižvelgiant į paramos šaltinius, per
trejus finansinius metus negali viršyti 690 560 Lt (kelių transporto sektoriaus įmonei – 345 280 Lt).
Prieš skiriant de minimis pagalbą, iš atitinkamo pareiškėjo pagalbos teikėjas turi gauti raštišką arba
elektroninę deklaraciją apie bet kokią kitą de minimis pagalbą, gautą per praėjusius dvejus
fiskalinius metus ir einamuosius fiskalinius metus.
Pagalbos teikėjas raštu informuoja pagalbos gavėją apie numatytą skiriamos pagalbos sumą
(išreikštą bendruoju subsidijos ekvivalentu) ir tokios pagalbos de minimis pobūdį, pateikdamas
aiškią nuorodą į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių
taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5).

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos pagalbai pagal Taisykles gauti vertinamos šiais prioritetiniais kriterijais:
1. Įmonės augimo potencialas (praėjusių laikotarpių apyvarta ir artimiausio laikotarpio apyvartos
planas).
2. Įmonės produkcijos ar paslaugų eksporto į naujas rinkas arba esamų rinkų išplėtimo galimybių
realistiškumas.
3. Įmonės inovacinės veiklos potencialas (vykdo mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veiklą / dalyvauja tarptautiniuose mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros
projektuose / turi užregistravusi patentų / gaminama produkcija priskiriama aukštoms5 ir
vidutiniškai aukštoms6 technologijoms).

5

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 35.3, 24.4, 30, 32, 33, 64, 72, 73.

6

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 31, 34, 24 išskyrus 24.4, 35.2+35.4+35.5, 29.
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4. Atitinkamo sektoriaus augimo ir produktyvumo didėjimo potencialas.
5. Realistiškas eksporto planas, numatantis patekimą į naujas užsienio rinkas arba prekybos
esamose užsienio rinkose apimties padidėjimą.
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11 priedas. Paramos teikimo patariamosioms ir verslumo skatinimo
paslaugoms plėtoti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo patariamosioms ir verslumo skatinimo paslaugoms plėtoti taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato paramos teikimo patariamosioms ir verslumo skatinimo paslaugoms plėtoti
sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą
„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama, tiesiogiai arba remiant paramos gavėjų ekonominę veiklą
perduodama įmonėms, atitinka visas Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87
ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5) nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Ekonominė veikla – veikla, kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai,
ar ją vykdant siekiama gauti pelno).
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Pagalba – pagal Taisykles teikiama parama, tiesiogiai arba remiant paramos gavėjų ekonominę
veiklą perduodama įmonėms ir atitinkanti visas Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB
sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5) nustatytas
sąlygas.
Pagalbos intensyvumas – procentinė teikiamos pagalbos išraiška, skaičiuojama nuo paslaugų,
kurias teikiant perduodama pagalba, rinkos kainos.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam yra perduodama pagal
Taisykles suteikta parama paramos gavėjams.
Parama – pagal Taisykles teikiama parama projektų vykdytojų ekonominei ir neekonominei
veiklai, vykdant projektą.
Paramos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta parama konkrečiam projektui finansuoti.
Paramos intensyvumas – procentinė teikiamos paramos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos (arba bendros suteiktų paslaugų vertės).
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Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti paramą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma paramos, veikla.
Projekto personalas – projektui vykdyti (ne administruoti) įdarbinti arba paskirti projekto
vykdytojo darbuotojai.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti paramą ir su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę prisideda paramos ir (ar) pagalbos gavėjai.

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra:
1. Bazinės paslaugos verslui (verslumo skatinimo iniciatyva, patarimai verslo pradžios klausimais,
kt.).
2. Specializuotų (aukštesnės kokybės) paslaugų, didinančių įmonių konkurencingumą, teikimas
mažoms ir vidutinėms įmonėms mažesne negu rinkos kaina (parama laikoma vykdant
ekonominę veiklą įmonėms perduota pagalba).
3. Įmonių diagnostika ir įmonių plėtotės veiksmų plano parengimas (atrinktoms įmonėms atlikta
nemokama diagnostika laikoma vykdant ekonominę veiklą įmonėms perduota pagalba, o
parama įmonių plėtotės veiksmų planui parengti laikoma tiesiogiai įmonėms perduota pagalba).
4. Smulkių (iki 100 tūkst. Lt vertės) konkurencingumo didinimo ir klasterizacijos skatinimo
projektų vykdymas (parama įmonių vykdomiems projektams laikoma tiesiogiai įmonėms
perduota pagalba).
Pagal šias Taisykles pagalba neteikiama (neperduodama įmonėms):
a) žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje veikiančioms įmonėms, kurioms taikomas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 104/2000;
b) įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijų steigimo sutarties I
priede, pagrindine gamyba;
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c) žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede, perdirbimu ir
prekyba besiverčiančioms įmonėms, teikiant pagalbą šiais atvejais:
i) kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pagrindinių gamintojų įsigytų arba atitinkamų
įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį,
ii) kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa skirta pagrindiniams
gamintojams;
d) su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusiai
su eksporto apimtimi, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis išlaidomis;
e) jeigu parama priklauso nuo to, ar vartojamos vietinės ar importuotos prekės;
f) anglių sektoriuje veikiančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1407/2002;
g) veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 4
patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą;
h) įmonėms, atitinkančioms ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą.

Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai vykdyti 1 ir 2 remiamą veiklą yra Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu
2 metams patvirtintos tinklo įstaigos: verslo informacijos centrai (VIC) ir verslo inkubatoriai (VI),
kuriuose dalininkė yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, ir kitos viešosios įstaigos, ne mažiau
kaip 3 metus teikiančios paslaugas verslui.
Tinkami pareiškėjai vykdyti 3 ir 4 remiamą veiklą yra juridiniai asmenys, kuriems Lietuvos
Respublikos ūkio ministerija pavedė įgyvendinti pagal šias Taisykles remiamą priemonę ir
konkrečiai 3 ir 4 remiamas veiklas.

Tinkami partneriai
Tinkami partneriai vykdyti 1 ir 2 remiamą veiklą yra tinkamų pareiškėjų 1 ir 2 remiamai veiklai
apibrėžimą atitinkantys juridiniai asmenys.

Projekto reikalavimai
Projekto išlaidos (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt.
Projektas, vykdomas pagal 1 remiamą veiklą, turi atitikti visas toliau išvardintas sąlygas:
1. Pagrindinės projekte numatytos veiklos ir paslaugų gavėjų tikslinės grupės yra mažos ir
vidutinės įmonės bei fiziniai asmenys, ketinantys pradėti verslą.
2. Projekte numatytos paslaugos nekonkuruoja su privačių (siekiančių pelno) konsultantų
paslaugomis, o jas papildo, taip pat sumažindamos rinkos netobulumus.
3. Subsidijos ekonominė nauda teigiama.
Projektas, vykdomas pagal 2 remiamą veiklą, turi atitikti visas toliau išvardintas sąlygas:
1. Pagrindinės projekte numatytos veiklos ir paslaugų gavėjų tikslinės grupės yra mažos ir
vidutinės įmonės.
2. Projekte identifikuoti rinkos trūkumai, kuriuos numatoma mažinti vykdant projekto veiklą,
pagrįsti planuojami šių trūkumų šalinimo metodai ir jų efektyvumas.
3. Pagrįstas projekto poreikis įmonėmis ir užtikrinta, kad vykdant projektą bus suteiktos paslaugos
mažiausiai penkioms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Turi būti pateiktas ketinimų protokolas ar
kitas dokumentas, patvirtinantis išankstinį susitarimą įsigyti pareiškėjo paslaugas.
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Pareiškėjas, numatantis vykdyti projektą pagal 3 ir 4 remiamą veiklą, turi nurodyti, kokiais
kriterijais (prioritetais) vadovaudamasis atrinks įmones ir kitus juridinius asmenis, dalyvaujančius
vykdant 3 ir 4 remiamą veiklą.
Pareiškėjas turi pagrįsti ir užtikrinti šiuos pasiekimus ir rezultatus po projekto įgyvendinimo:
1. vykdant 1 remiamą veiklą:
1.1. suteiktų viešųjų paslaugų verslui apimtis (išreikšta skaičiais);
1.2. paslaugomis pasinaudojusių mažų ir vidutinių įmonių ir fizinių asmenų, ketinančių pradėti
verslą, skaičius;
1.3. su tinklo įstaigos pagalba įsteigtų įmonių skaičius ir jose sukurtų darbo vietų skaičius
(vertinamos įmonės, kurios nebūtų įsteigtos be tinklo įstaigos pagalbos);
1.4. fizinių asmenų, pradėjusių verslą, dalis (proc.) nuo paslaugomis pasinaudojusių mažų ir
vidutinių įmonių ir fizinių asmenų.
2. vykdant 2 remiamą veiklą:
2.1. suteiktų verslo paramos paslaugų apimtis (išreikšta skaičiais);
2.2. paslaugomis pasinaudojusių mažų ir vidutinių įmonių skaičius;
2.3. prekybos konsultuojamose įmonėse augimas dėl tinklo įstaigos suteiktų paslaugų;
2.4. produktyvumo konsultuojamose įmonėse didėjimas.
3. vykdant 3 remiamą veiklą:
3.1. įmonių, kurioms buvo atlikta diagnostika, skaičius;
3.2. įmonių, kurioms po konsultacijų buvo parengti įmonės plėtotės veiklos planai, skaičius;
3.3. prekybos ar produktyvumo augimas konsultuotose įmonėse.
4. vykdant 4 remiamą veiklą:
4.1. paremtų projektų skaičius pagal specifiką (kokybės valdymo sistemų diegimas, e. verslo
projektai, inovaciniai projektai, rinkodaros projektai, klasterizacijos procesų skatinimo projektai,
pažangių vadybos metodų diegimo projektai ir pan.).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
Bendri reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai buvo įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.
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Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Projekto personalo išlaidos (darbo užmokestis, darbdavio sumokamas socialinio draudimo
mokestis ir kitos su atlygiu už darbą susijusios išlaidos, neviršijant įprasto, pareiškėjo ar rinkoje
mokamo, atlygio už atitinkamos kvalifikacijos darbą) – šios išlaidos yra netinkamos vykdant 1
remiamą veiklą.
2. Projekto personalo komandiruočių, susijusių su projekto veikla, išlaidos (kelionių, nakvynės ir
dienpinigių išlaidos), apskaičiuotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Projekto veiklai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nuoma ar nusidėvėjimas, apskaičiuotas
remiantis gera apskaitos praktika, konkrečiai taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo
skaičiavimo metodą, jei turtas įsigytas ne paramos lėšomis.
4. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį ilgalaikį turtą – projekto veiklai naudojamo ir šios
veiklos tęstinumui užtikrinti būtinos įrangos, prietaisų, įrenginių, programinės įrangos įsigijimas,
neviršijant 5 proc. tinkamų projekto išlaidų vykdant 2 remiamą veiklą ir 10 proc. – vykdant 3
remiamą veiklą (šios išlaidos yra netinkamos vykdant 1 ir 4 remiamą veiklą).
5. Materialiojo trumpalaikio turto, naudojamo projekto veiklai ir šios veiklos tęstinumui užtikrinti,
įsigijimas, tačiau ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų projekto išlaidų (šios išlaidos yra tinkamos tik
vykdant 1 remiamą veiklą).
6. Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, būtinų projekto veiklai įgyvendinti, įsigijimas, tačiau
negali viršyti 25 procentų tinkamų išlaidų (šios išlaidos yra tinkamos tik vykdant 3 remiamą
veiklą).
7. Pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su projektu, tačiau ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų
projekto išlaidų, vykdant 1 remiamą veiklą ir 5 proc. – vykdant 2, 3 ir 4 remiamą veiklą (projektui
įgyvendinti būtinos įrangos, transporto priemonių nuomos (išskyrus išperkamosios nuomos atveju)
išlaidos, elektros, šildymo, telefono, interneto, biuro reikmenų, kuro, transporto priemonių
eksploatavimo išlaidos ir projektą administruojančių asmenų darbo užmokesčio ir susijusios
išlaidos pagal 1 punkte nurodytus reikalavimus).
8. Parama įmonėms ir kitiems juridiniams asmenims, dalyvaujantiems vykdant 3 ir 4 remiamą
veiklą.
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Paramos ir pagalbos dydis bei intensyvumas
Vykdant 1 remiamą veiklą:
• mažiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 500 tūkst. Lt;
• didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 1 500 tūkst.
Lt;
• didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 100 procentų.
Vykdant 2 remiamą veiklą:
• mažiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 100 tūkst. Lt;
• didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 1 000 tūkst.
Lt;
• didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 85 procentai;
• ne mažiau kaip 15 procentų paslaugų išlaidų turi padengti pagalbos gavėjas, o pagalbos
dydis turi atitikti paslaugos rinkos kainos ir pagalbos gavėjo sumokėtos kainos skirtumą;
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Vykdant 3 ir 4 remiamą veiklą:
• didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 9 000 tūkst.
Lt;
• didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 100 proc.;
• didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas yra 50 proc.
Pagal šias Taisykles suteikta pagalba įmonei yra de minimis pagalba, kurios bendra suma, suteikta
vienai įmonei pagal šias Taisykles ir pagal kitas priemones, neatsižvelgiant į paramos šaltinius, per
trejus finansinius metus negali viršyti 690 560 Lt (kelių transporto sektoriaus įmonei – 345 280 Lt).
Prieš skiriant de minimis pagalbą, iš atitinkamos įmonės pagalbos teikėjas tiesiogiai ar per projekto
vykdytoją turi gauti raštišką arba elektroninę deklaraciją apie bet kokią kitą de minimis pagalbą,
gautą per praėjusius dvejus fiskalinius metus ir einamuosius fiskalinius metus.
Pagalbos teikėjas tiesiogiai ar per projekto vykdytoją raštu informuoja įmonę apie numatytą
skiriamos pagalbos sumą (išreikštą bendruoju subsidijos ekvivalentu) ir tokios pagalbos de minimis
pobūdį, pateikdamas aiškią nuorodą į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties
87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5).

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos paramai pagal Taisykles gauti, kai vykdoma 2 remiama veikla, vertinamos šiais
prioritetiniais kriterijais:
1. Projektas orientuotas į kuo didesnį kompleksines paslaugas naudosiančių inovatyvių įmonių
skaičių.
2. Projekte numatoma teikti kelias skirtingas specifinių paslaugų rūšis.
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12A priedas. Paramos teikimo verslo pradžios paslaugų infrastruktūrai
vystyti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo verslo pradžios paslaugų infrastruktūrai vystyti taisyklės (toliau – Taisyklės)
nustato paramos teikimo verslo pradžios paslaugų infrastruktūrai vystyti sąlygas, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo
produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Komisijos reglamente (EB) Nr. 1628/2006 dėl
Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai (OL L 302, 2006
11 1, p. 29) nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Darbų pradžia – statybos darbų pradžia arba pirmasis teisiškai saistantis įsipareigojimas užsakyti
įrangą, išskyrus preliminarias ekonominio pagrįstumo analizes, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių
įvykių įvyksta anksčiau.
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Kūrybinių industrijų inkubatorius – vienos apskrities, vienos ar kelių savivaldybių teritorijoje
veikianti viešoji įstaiga, kuri inkubuojamiems kūrybinių industrijų7 subjektams lengvatinėmis
sąlygomis nuomoja patalpas, techninę ir biuro įrangą, padeda plėtoti veiklą, didinti veiklos
efektyvumą.
Materialusis turtas – su žeme, pastatais ir gamybos priemonėmis arba įrengimais susijęs turtas.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Nematerialusis turtas – turtas, susijęs su technologijų perdavimu, vykdomu įsigyjant patento
teises, licencijas, mokslinę, prekybinę ar gamybinę patirtį arba nepatentuotas technines žinias.
Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta pagalba konkrečiam projektui finansuoti.
Pagalbos intensyvumas – procentinė teikiamos pagalbos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

7

Kūrybinėms industrijoms priskiriama: architektūra, amatai, meno atlikėjų veikla, dizainas, interaktyviosios
kompiuterinės programos, drabužių modeliavimas, meno ir antikvarinių vertybių rinka, muzika, kinas ir video
produkcija, leidyba, televizija ir radijas, programinė įranga ir kompiuterinės paslaugos, reklama.
UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
Tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

192

EFEKTYVIAUSIOS VERSLO RĖMIMO FORMOS NAUDOJANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠAS

Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti veiklą, kuriai skirtas
projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą, licenciją
ar atestatą, teikiantis paraišką skirti pagalbą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus reikalavimus.
Pradinė investicija – tai investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su naujos įmonės
kūrimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos įvairinimu naujais, papildomais produktais,
esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma pagalbos, veikla.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti pagalbą ir su kuriuo pasirašyta pagalbos skyrimo sutartis.
Verslo informacijos centras – vienos ar kelių savivaldybių teritorijoje veikianti viešoji įstaiga,
kuri lengvatinėmis sąlygomis toje teritorijoje veiklą vykdantiems verslo subjektams ir fiziniams
asmenims, norintiems imtis verslo, teikia verslo informacijos, konsultacijų, mokymo paslaugas.
Verslo inkubatorius – vienos apskrities, vienos ar kelių savivaldybių teritorijoje veikianti viešoji
įstaiga, kuri inkubuojamiems verslo subjektams lengvatinėmis sąlygomis nuomoja patalpas,
techninę ir biuro įrangą, padeda plėtoti veiklą, didinti veiklos efektyvumą bei konkurencingumą;
inkubuojamiems verslo subjektams, verslo subjektams, tapusiems verslo inkubatorių nariais
(asocijuotiems nariams), bei kitiems tos teritorijos verslo subjektams ir fiziniams asmenims,
norintiems imtis verslo, teikia verslo informacijos, konsultacijų, mokymo paslaugas.
Verslo pradžios paslaugų infrastruktūra – verslo ar kūrybinių industrijų inkubatoriai ir verslo
informacijos centrai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti.

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra:
1. verslo pradžios paslaugų infrastruktūros plėtra;
2. verslo pradžios paslaugų infrastruktūros kūrimas.
Pagal šias Taisykles pagalba neteikiama:
• žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

laivų statybos sektoriui;
anglių pramonei;
plieno pramonei;
sintetinių pluoštų sektoriui;
su Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų pagrindine
gamyba susijusiai veiklai;
gamybai ir prekybai tais produktais, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno
produktus, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1898/87 3 straipsnio 2 dalyje;
su eksportu į trečiąsias šalis arba valstybes nares susijusiai veiklai, t. y. pagalbai, tiesiogiai
susijusiai su eksporto apimtimi, platinimo tinklo kūrimu ir eksploatavimu arba kitomis su
eksporto veikla susijusiomis einamosiomis išlaidomis;
veiklai, kuriai nustatyta sąlyga naudoti vidaus, o ne importuotus produktus;
veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.
4 patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą.

Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai 1 remiamai veiklai yra Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu 2 metams
patvirtintos tinklo įstaigos: verslo informacijos centrai ir verslo inkubatoriai, kuriuose dalininkė yra
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, ir kitos viešosios įstaigos, ne mažiau kaip 3 metus
teikiančios paslaugas verslui, sertifikuotos teikti specializuotas paslaugas tinklo įstaigos.
Tinkami pareiškėjai 2 remiamai veiklai yra viešosios įstaigos, kuriose vienas iš dalininkų yra
valstybė ir (arba) savivaldybė (ne tinklo įstaigos).

Netinkami pareiškėjai
Netinkami pareiškėjai yra ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą atitinkantys juridiniai
asmenys.

Projekto reikalavimai
Projekto dydis (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt
Projektas turi atitikti toliau išvardintas sąlygas:
1. Viešųjų paslaugų verslui įstaigų steigimo projektai turi būti įgyvendinami vietovėse, kur verslo
pradžią riboja didelės patalpų nuomos kainos, nėra paslaugų verslui pasiūlos verslo pradžiai ar
plėtrai užtikrinti ir pan., tačiau formuojasi ryškus verslo plėtros potencialas:
1.1. veikia aukštesniojo ar aukštojo mokslo institucijos, ruošiančios specialistus, galinčius kurti
aukštesnės pridėtinės vertės gaminius ar paslaugas;
1.2. dėl egzistuojančio kultūros židinio galima meno ir verslo sintezė;
1.3. perspektyviai (ar realiai) galimos sąsajos tarp įmonių ir mokslo bei tyrimų įstaigų;
1.4. neabejotinos, pagrįstai įrodytos rinkos plėtros galimybės, mokių klientų susitelkimas ir pan.
2. Viešųjų paslaugų verslui įstaigų plėtros projektų įgyvendinimas yra vienintelė tinkama,
proporcinga ir būtina priemonė rinkos trūkumui, susijusiam su nepakankama verslo plėtrai
užtikrinti informacijos sklaida ir koordinavimu, pašalinti.
3. Savivaldybėje gyvena daugiau kaip 10 000 gyventojų ir nėra veikiančio verslo informacijos
centro.
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4. Yra parengtas veiklos (verslo) planas, pagrindžiantis įstaigos veiklos ekonominę naudą,
rekonstrukcijos / statybos būtinumą, socialinį-ekonominį atsiperkamumą ir pan.
Pareiškėjas turi pagrįsti ir užtikrinti šiuos pasiekimus ir rezultatus po projekto įgyvendinimo:
1. renovuotas / pastatytas plotas (kv. m);
2. kūrybinių industrijų inkubatoriaus ar verslo inkubatoriaus vidutinis metinis užimtumas (proc.);
3. per metus viešosiomis paslaugomis pasinaudojusių mažų ir vidutinių įmonių skaičius (verslo
informacijos centruose, verslo inkubatoriuose ar kūrybinių industrijų inkubatoriuose).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 mėnesių.
Investicijos turi likti pagalbą gaunančiame regione (Lietuvos Respublikoje) ne mažiau kaip
penkerius metus nuo tada, kai visos investicijos buvo užbaigtos.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai buvo įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.
• darbų pradžia yra ne ankstesnė negu pagalbos teikėjo raštiškas patvirtinimas, kad projektas
atitinka Taisyklių reikalavimus.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Pradinės investicijos į materialųjį turtą – verslo pradžios infrastruktūrai priskirtinų pastatų ir
statinių statyba ar rekonstrukcija (įskaitant privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų,
statinio projekto ir kitų pastatams ir statiniams statyti ar rekonstruoti reikalingų techninių
dokumentų rengimą). Rekonstravimo išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, jeigu rekonstrukcija
pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pakeičia turto naudingo tarnavimo laiką (laikas
pailgėja).
2. Pradinės investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą – verslo pradžios infrastruktūrai
priskirtinos įrangos, prietaisų, įrenginių ir programinės įrangos įsigijimas, išskyrus transporto
priemones.
Investicijos yra tinkamos tik į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su:
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5. naujos įmonės steigimu (kuriamas naujas verslo informacinis centras, verslo ar kūrybinių
industrijų inkubatorius),
6. esamos įmonės plėtimu (didinama verslo informacinio centro, verslo ar kūrybinių industrijų
inkubatoriaus teikiamų paslaugų apimtis),
7. įmonės produkcijos įvairinimas naujais, papildomais produktais (įvairinamos verslo
informacinio centro, verslo ar kūrybinių industrijų inkubatoriaus teikiamos paslaugos),
8. esamos įmonės gamybos proceso esminiu pakeitimu (verslo informacinio centro, verslo ar
kūrybinių industrijų inkubatoriaus teikiamų paslaugų proceso esminis pakeitimas, pvz.,
automatizavimas, kompiuterizavimas).
Investicijos į nematerialųjį turtą gali sudaryti ne daugiau kaip 50 proc. visų tinkamų išlaidų.
Nematerialusis turtas atitinka reikalavimus, jei jis:
i) naudojamas tik projekto vykdytojo veikloje;
ii) laikomas nusidėvinčiu turtu;
iii) įsigyjamas iš trečiųjų šalių rinkos sąlygomis;
iv) įtraukiamas į projekto vykdytojo turtą ir priklauso projekto vykdytojui ne mažiau kaip
penkerius metus.
Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas.
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Pagalbos dydis ir intensyvumas
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos pagalbos projektui įgyvendinti dydis yra 1 000 tūkst. Lt
verslo informaciniam centrui, 5 000 tūkst. Lt – verslo arba kūrybinių industrijų inkubatoriui.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas pagalbos intensyvumas yra 50 proc.
Jeigu projektui įgyvendinti skiriama parama ne pagal šias Taisykles ir tokia parama yra
pripažįstama valstybės pagalba, bendra pagal šias Taisykles remiamam projektui skiriama pagalba
(pagal šias Taisykles ir kita valstybės pagalba) negali viršyti šiose Taisyklėse nustatyto didžiausio
leistino intensyvumo.
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12B priedas. Paramos teikimo verslo pradžios paslaugų infrastruktūrai
vystyti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo verslo pradžios paslaugų infrastruktūrai vystyti taisyklės (toliau – Taisyklės)
nustato paramos teikimo verslo pradžios paslaugų infrastruktūrai vystyti sąlygas, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo
produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama nėra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Kūrybinių industrijų inkubatorius – vienos apskrities, vienos ar kelių savivaldybių teritorijoje
veikianti viešoji įstaiga, kuri inkubuojamiems kūrybinių industrijų8 subjektams lengvatinėmis
sąlygomis nuomoja patalpas, techninę ir biuro įrangą, padeda plėtoti veiklą, didinti veiklos
efektyvumą.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Pagalba – projekto vykdytojo perduodama nauda paslaugų, teikiamų mažesne nei rinkos kaina,
gavėjams panaudojant pagal Taisykles paremtą infrastruktūrą ir atitinkanti visas Komisijos
reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai
(OL L 379, 2006 12 28, p.5) nustatytas sąlygas.
Parama – pagal šias Taisykles skiriama parama projektui vykdyti.
Paramos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta parama konkrečiam projektui finansuoti.
Paramos intensyvumas – procentinė teikiamos paramos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos, įvertinus grynąsias pajamas iš investicijų.
Paramos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

8

Kūrybinėms industrijoms priskiriama: architektūra, amatai, meno atlikėjų veikla, dizainas, interaktyviosios
kompiuterinės programos, drabužių modeliavimas, meno ir antikvarinių vertybių rinka, muzika, kinas ir vaizdo
produkcija, leidyba, televizija ir radijas, programinė įranga ir kompiuterinės paslaugos, reklama.
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Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti pagalbą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma paramos, veikla.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti paramą ir su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Verslo informacijos centras – vienos ar kelių savivaldybių teritorijoje veikianti viešoji įstaiga,
kuri lengvatinėmis sąlygomis toje teritorijoje veiklą vykdantiems verslo subjektams ir fiziniams
asmenims, norintiems imtis verslo, teikia verslo informacijos, konsultacijų, mokymo paslaugas.
Verslo inkubatorius – vienos apskrities, vienos ar kelių savivaldybių teritorijoje veikianti viešoji
įstaiga, kuri inkubuojamiems verslo subjektams lengvatinėmis sąlygomis nuomoja patalpas,
techninę ir biuro įrangą, padeda plėtoti veiklą, didinti veiklos efektyvumą ir konkurencingumą;
inkubuojamiems verslo subjektams, verslo subjektams, tapusiems verslo inkubatorių nariais
(asocijuotiems nariams), bei kitiems tos teritorijos verslo subjektams ir fiziniams asmenims,
norintiems imtis verslo, teikia verslo informacijos, konsultacijų, mokymo paslaugas.
Verslo pradžios paslaugų infrastruktūra – verslo ar kūrybinių industrijų inkubatoriai ir verslo
informacijos centrai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti.

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra:
1. verslo pradžios paslaugų infrastruktūros plėtra;
2. verslo pradžios paslaugų infrastruktūros kūrimas.

Reikalavimai pareiškėjams
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Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai 1 remiamai veiklai yra Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu 2 metams
patvirtintos tinklo įstaigos: verslo informacijos centrai ir verslo inkubatoriai, kuriuose dalininkė yra
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, ir kitos viešosios įstaigos, ne mažiau kaip 3 metus
teikiančios paslaugas verslui, sertifikuotos teikti specializuotas paslaugas tinklo įstaigos.
Tinkami pareiškėjai 2 remiamai veiklai yra viešosios įstaigos, kuriose vienas iš dalininkų yra
valstybė ir (arba) savivaldybė (ne tinklo įstaigos).

Projekto reikalavimai
Projekto dydis (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt
Projektas turi atitikti toliau išvardintas sąlygas:
1. Viešųjų paslaugų verslui įstaigų steigimo projektai turi būti įgyvendinami vietovėse, kur verslo
pradžią riboja didelės patalpų nuomos kainos, nėra paslaugų verslui pasiūlos verslo pradžiai ar
plėtrai užtikrinti ir pan., tačiau formuojasi ryškus verslo plėtros potencialas:
1.1. veikia aukštesniojo ar aukštojo mokslo institucijos, ruošiančios specialistus, galinčius kurti
aukštesnės pridėtinės vertės gaminius ar paslaugas;
1.2. dėl egzistuojančio kultūros židinio galima meno ir verslo sintezė;
1.3. perspektyviai (ar realiai) galimos sąsajos tarp įmonių ir mokslo bei tyrimų įstaigų;
1.4. neabejotinos, pagrįstai įrodytos rinkos plėtros galimybės, mokių klientų susitelkimas ir pan.
2. Viešųjų paslaugų verslui įstaigų plėtros projektų įgyvendinimas yra vienintelė tinkama,
proporcinga ir būtina priemonė rinkos trūkumui, susijusiam su nepakankama verslo plėtrai
užtikrinti informacijos sklaida ir koordinavimu, pašalinti.
3. Savivaldybėje gyvena daugiau kaip 10 000 gyventojų ir nėra veikiančio verslo informacijos
centro.
4. Yra parengtas veiklos / verslo planas, pagrindžiantis įstaigos veiklos ekonominę naudą,
rekonstrukcijos / statybos būtinumą, socialinį-ekonominį atsiperkamumą ir pan.
Pareiškėjas turi pagrįsti ir užtikrinti šiuos pasiekimus ir rezultatus po projekto įgyvendinimo:
1. renovuotas / pastatytas plotas (kv. m);
2. kūrybinių industrijų inkubatoriaus ar verslo inkubatoriaus vidutinis metinis užimtumas (proc.);
3. per metus viešosiomis paslaugomis pasinaudojusių mažų ir vidutinių įmonių skaičius (verslo
informacijos centruose, verslo inkubatoriuose ar kūrybinių industrijų inkubatoriuose).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 mėnesių.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas arba gali būti finansuojamas iš Europos regioninės plėtros
fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos 2007–
2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
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yra patirtos po paraiškos padavimo;
atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai buvo įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.
Galutinė tinkamų išlaidų suma, kuria remiantis skaičiuojamas paramos dydis, yra apskaičiuojama
įvertinant grynąsias pajamas iš investicijų pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006,
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 55 straipsnio 2 dalies
nuostatas ir Europos Komisijos darbo dokumente Nr. 4 naujam programiniam laikotarpiui (2007–
2013 m.) „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės“ pateiktą metodiką.
•
•

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Konsultacinių paslaugų, reikalingų techniniams dokumentams (privalomiesiems statinio projekto
rengimo dokumentams, statinio projekto ir kitų pastatams ir statiniams statyti ar rekonstruoti
reikalingiems techniniams dokumentams) parengti, įsigijimas.
2. Investicijos į materialųjį turtą – verslo pradžios infrastruktūrai priskirtinų pastatų ir statinių
statyba ar rekonstrukcija. Rekonstravimo išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, jeigu rekonstrukcija
pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pakeičia turto naudingo tarnavimo laiką (laikas
pailgėja).
3. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą – verslo pradžios infrastruktūrai priskirtinos
įrangos, prietaisų, įrenginių ir programinės įrangos įsigijimas, išskyrus transporto priemones.
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Paramos dydis ir intensyvumas
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 1 000 tūkst. Lt
verslo informaciniam centrui, 5 000 tūkst. Lt – verslo arba kūrybinių industrijų inkubatoriui.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 100 procentų.
Paramos dydis projektui apskaičiuojamas pagal galutinę tinkamų išlaidų sumą (įvertinus grynąsias
pajamas iš investicijų) ir didžiausią leistiną paramos intensyvumą.
Po projekto įgyvendinimo projekto vykdytojo teikiamos paslaugos mažesne nei rinkos kaina,
panaudojant pagal Taisykles paremtą infrastruktūrą yra pagalba šių paslaugų gavėjams ir turi
atitikti šias sąlygas:
1. paslaugos teikiamos įmonėms, neatitinkančioms ekonominių sunkumų turinčių įmonių
apibrėžimo;
2. pagalbos suma vienam paslaugų gavėjui negali viršyti 690,56 tūkst. Lt per 3 metus;
3. pagalba neteikiama:
a) žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje veikiančioms įmonėms, kurioms taikomas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 104/2000;
b) įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijų steigimo sutarties I
priede, pagrindine gamyba;
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c) žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede, perdirbimu ir
prekyba besiverčiančioms įmonėms teikiamą pagalbą šiais atvejais:
i) kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pagrindinių gamintojų įsigytų arba atitinkamų
įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį,
ii) kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa skirta pagrindiniams
gamintojams;
d) su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusiai
su eksporto apimtimi, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis išlaidomis;
e) jeigu parama priklauso nuo to, ar vartojamos vietinės ar importuotos prekės;
f) anglių sektoriuje veikiančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1407/2002;
g) veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 4
patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą.
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13 priedas. Paramos teikimo bendrosioms verslo aplinkos gerinimo
priemonėms įgyvendinti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo patariamosioms ir verslumo skatinimo paslaugoms plėtoti taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato paramos teikimo patariamosioms ir verslumo skatinimo paslaugoms plėtoti
sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą
„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama, kuri tiesiogiai perduodama įmonėms, atitinka visas
Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis
pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5) nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Pagalba – pagal Taisykles teikiama parama, tiesiogiai perduodama įmonėms ir atitinkanti visas
Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis
pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5) nustatytas sąlygas.
Pagalbos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam yra perduodama pagal
Taisykles suteikta parama paramos gavėjams.
Parama – pagal Taisykles teikiama parama projektui vykdyti.
Paramos intensyvumas – procentinė teikiamos paramos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos (arba bendros suteiktų paslaugų vertės).
Paramos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta parama konkrečiam projektui finansuoti.
Paramos ir pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti įvairių rūšių veiklą, kuriai
skirtas projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą,
licenciją ar atestatą, teikiantis paraišką skirti paramą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
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Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma paramos, veikla.
Projekto personalas – projektui vykdyti (ne administruoti) įdarbinti arba paskirti projekto
vykdytojo darbuotojai.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti paramą ir su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Papildomai įgyvendinant priemonę prisideda paramos ir (ar) pagalbos gavėjai.

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra:
1. Rinkos tendencijų tyrimai, duomenų bazių kūrimas, renginiai (konferencijos, seminarai ir pan.),
susiję su užsienio patirties perėmimu, dalyvavimas analogiškų užsienio ar tarptautinių
organizacijų veikloje, organizacinių gebėjimų stiprinimas ir kt.
2. Verslo aplinkos gerinimo, šalies konkurencingumo didinimo projektai (įvairūs specifiniai verslo
teisinės ir ekonominės aplinkos gerinimo, inovacijų sklaidos, konkurencingumo didinimo ir pan.
projektai, tarp jų konkurencingumo situacijos šakoje (-ose) vertinimas; konkurencingumo
vertinimo studijų rengimas, leidyba ir platinimas; rinkodaros veikla Lietuvos verslo sąlygų
įvaizdžiui gerinti; informacijos apie tiesioginių užsienio investicijų galimybes Lietuvoje
skleidimas ir kt.)
3. Savivaldybių verslumo skatinimo programos gali numatyti seminarų, mokymų, konsultacijų,
konferencijų, mugių, parodų organizavimą, verslo informacijos sklaidą, paramą naujoms darbo
vietoms kurti ar naujų įmonių steigimui skatinti, verslo ir amatų situacijų tyrimus ir pan.
Pagal šias Taisykles neperduodama pagalba:
a) žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje veikiančioms įmonėms, kurioms taikomas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 104/2000;
b) įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijų steigimo sutarties I
priede, pagrindine gamyba;
c) žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede, perdirbimu ir
prekyba besiverčiančioms įmonėms teikiamą pagalbą šiais atvejais:
i) kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pagrindinių gamintojų įsigytų arba atitinkamų
įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį,
ii) kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa skirta pagrindiniams
gamintojams;
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d) su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusiai
su eksporto apimtimi, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis išlaidomis;
e) jeigu parama priklauso nuo to, ar vartojamos vietinės ar importuotos prekės;
f) anglių sektoriuje veikiančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1407/2002;
g) veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 4
patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą;
h) įmonėms, atitinkančioms ekonominių sunkumų turinčių įmonių apibrėžimą.

Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai vykdyti 1 remiamą veiklą yra asocijuotos verslo organizacijos (centrinės,
šakinės, regioninės) – pagal Asociacijų įstatymą įsteigti viešieji juridiniai asmenys, kurių tikslas –
koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti
kitus viešuosius interesus.
Tinkami pareiškėjai vykdyti 2 remiamą veiklą yra juridiniai asmenys, kuriems Lietuvos
Respublikos ūkio ministerija pavedė įgyvendinti pagal šias Taisykles remiamą priemonę ir
konkrečiai – 2 remiamą veiklą.
Tinkami pareiškėjai vykdyti 3 remiamą veiklą yra savivaldybių administracijos.

Projekto reikalavimai
Projekto dydis (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt.
Projektas, vykdomas pagal 1 remiamą veiklą, turi atitikti bent vieną iš toliau išvardintų sąlygų:
1. Projektas orientuotas į specifinių asociacijos narių poreikių tenkinimą.
2. Projektas numato įsitraukimą į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus ar organizacijas.
Projektas, vykdomas pagal 2 remiamą veiklą, turi atitikti bent dvi iš toliau išvardintų sąlygų:
1. Pagrindinės projekte numatytų veiklų ir paslaugų gavėjų tikslinės grupės mažos ir vidutinės
įmonės, veikiančios mokslui imliuose sektoriuose, ir potencialūs tokių įmonių steigėjai.
2. Projekte identifikuoti rinkos trūkumai, kuriuos numatoma mažinti vykdant projekto veiklą,
pagrįsti planuojami šių trūkumų šalinimo metodai ir jų efektyvumas.
3. Projekte numatytos paslaugos nekonkuruoja su privačių (siekiančių pelno) konsultantų
paslaugomis, o jas papildo, taip pat sumažindamos rinkos netobulumą.
4. Projektas stiprina pareiškėjo potencialą, didina teikiamų paslaugų spektrą, kokybę, prieinamumą,
apimtį.
Pareiškėjas turi pagrįsti ir užtikrinti šiuos pasiekimus ir rezultatus po projekto įgyvendinimo:
1. vykdant 1 remiamą veiklą:
1.1. asocijuotų verslo organizacijų narių skaičiaus didėjimas;
1.2. dalyvavimo tarptautinėse organizacijose masto augimas.
2. vykdant 2 remiamą veiklą:
2.1. įgyvendintų verslo teisinės ar ekonominės verslo aplinkos gerinimo, inovacijų sklaidos ar
konkurencingumo didinimo priemonių skaičius;
2.2. parengtų studijų skaičius;
2.3. įgyvendintų informacijos sklaidos priemonių skaičius;
2.4. verslo poreikių tyrimų skaičius.
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Pareiškėjas, numatantis vykdyti projektą pagal 3 remiamą veiklą, turi pateikti lėšų panaudojimo
planą ir lėšų panaudojimo vertinimo kriterijus, kuriais įsipareigoja remtis po projekto
įgyvendinimo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai (vykdant 1 ir 2 remiamą
veiklą) arba 12 mėnesių (vykdant 3 remiamą veiklą).
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šias Taisykles remiama
priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.

Išlaidų reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai buvo įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, ne diskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Projekto personalo išlaidos (darbo užmokestis, darbdavio sumokamas socialinio draudimo
mokestis ir kitos su atlygiu už darbą susijusios išlaidos, neviršijant įprasto, pareiškėjo ar rinkoje
mokamo, atlygio už atitinkamos kvalifikacijos darbą).
2. Projekto personalo komandiruočių, susijusių su projekto veikla, išlaidos (kelionių, nakvynės ir
dienpinigių išlaidos), apskaičiuotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Projekto veiklai naudojamo ilgalaikio materialaus turto nuoma ar nusidėvėjimas, apskaičiuotas
remiantis gera apskaitos praktika, konkrečiai taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo
skaičiavimo metodą, jei turtas įsigytas ne paramos lėšomis.
4. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą – projekto veiklai naudojamo ir šios veiklos
tęstinumui užtikrinti būtinos įrangos, prietaisų, įrenginių, programinės įrangos įsigijimas,
neviršijant 10 procentų tinkamų projekto išlaidų (šios išlaidos yra netinkamos, vykdant 1 remiamą
veiklą).
5. Materialiojo trumpalaikio turto, naudojamo projekto veiklai ir šios veiklos tęstinumui užtikrinti,
įsigijimas, tačiau ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų projekto išlaidų (šios išlaidos yra tinkamos tik
vykdant 1 remiamą veiklą).
6. Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, būtinų projekto veiklai įgyvendinti, įsigijimas, tačiau
vykdant 1 ir 2 remiamą veiklą negali viršyti 25 proc. tinkamų išlaidų.
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7. Pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su projektu, tačiau ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų
projekto išlaidų (projektui įgyvendinti būtinos įrangos, transporto priemonių nuomos (išskyrus
išperkamosios nuomos atveju) išlaidos, elektros, šildymo, telefono, interneto, biuro reikmenų, kuro,
transporto priemonių eksploatavimo išlaidos ir projektą administruojančių asmenų darbo
užmokesčio ir susijusios išlaidos pagal 1 punkte nurodytus reikalavimus) – šios išlaidos yra
netinkamos, vykdant 1 remiamą veiklą.
8. Dotacija įmonėms darbo vietoms kurti ar įmonei steigti (tinkamos tik vykdant 3 remiamą
veiklą).
Netinkamos išlaidos yra skolos palūkanos ir pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti
susigrąžintas.

Paramos ir pagalbos dydis bei intensyvumas
Vykdant 1 remiamą veiklą:
• didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 250 tūkst.
Lt;
• didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 75 proc.;
Vykdant 2 remiamą veiklą:
• didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 4 000 tūkst.
Lt;
• didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 100 proc.
Vykdant 3 remiamą veiklą:
• mažiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 30 tūkst. Lt;
• didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 2 000 tūkst.
Lt;
• didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra:
o 50 proc. – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos savivaldybėms;
o 65 proc. – kitoms savivaldybėms.
• didžiausias pagalbos dydis ir intensyvumas nustatomas paramos gavėjo administruojamo
verslo skatinimo ar analogiško fondo nuostatuose.
Pagal šias Taisykles suteikta pagalba įmonei yra de minimis pagalba, kurios bendra suma, suteikta
vienai įmonei pagal šias Taisykles ir pagal kitas priemones, neatsižvelgiant į paramos šaltinius, per
trejus finansinius metus negali viršyti 690 560 Lt (kelių transporto sektoriaus įmonei – 345 280 Lt).
Prieš skiriant de minimis pagalbą, iš atitinkamos įmonės pagalbos teikėjas tiesiogiai ar per projekto
vykdytoją turi gauti raštišką arba elektroninę deklaraciją apie bet kokią kitą de minimis pagalbą,
gautą per praėjusius dvejus fiskalinius metus ir einamuosius fiskalinius metus.
Pagalbos teikėjas tiesiogiai ar per projekto vykdytoją raštu informuoja įmonę apie numatytą
skiriamos pagalbos sumą (išreikštą bendruoju subsidijos ekvivalentu) ir tokios pagalbos de minimis
pobūdį, pateikdamas aiškią nuorodą į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties
87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5).

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos paramai pagal Taisykles gauti, kai vykdoma 1 remiama veikla, vertinamos šiais
prioritetiniais kriterijais:
1. Aktyvesnis viešojo sektoriaus ir privačios partnerystės iniciatyvos skatinimas.
2. Kompleksiškas arba teminis požiūris į problemos sprendimą.
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3.
4.
5.
6.

Aiškiai pagrįsta projekto įgyvendinimo nauda regiono lygiu.
Projektas didina asociacijos narių konkurencingumą.
Projektas skatina naujų įmonių įsitraukimą į verslo asociacijas.
Projektas padeda įdiegti naujus produktus (viešąsias paslaugas), naujas technologijas,
pažangią patirtį, sklaidą,.
7. Projektas padeda spręsti specifines regiono verslo plėtros problemas, skatina verslo plėtrą
regionuose.
8. Projektas numato socialinės atsakomybės idėjų sklaidą.
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14A priedas. Paramos teikimo rizikos kapitalo investicijoms į mažas ir
vidutines įmones skatinti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo rizikos kapitalo investicijoms į mažas ir vidutines įmones skatinti taisyklės (toliau
– Taisyklės), skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis teikiamai
paramai rizikos kapitalo investicijoms į mažas ir vidutines įmones skatinti, įgyvendinant Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo
didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Bendrijų gairių dėl valstybės pagalbos rizikos
kapitalo investicijoms į mažas ir vidutines įmones skatinti (OL C 194, 18.8.2006, p. 2), nustatytas
sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Akcinis kapitalas — tai nuosavybės dalis bendrovėje, kurią sudaro investuotojams išleistos
akcijos.
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Iš dalies akcinio kapitalo investicinės priemonės — tai priemonės, kurių grąža savininkui
(investuotojui, skolintojui) daugiausia grindžiama tikslinės bendrovės pelnu arba nuostoliu, ir
kurios yra negarantuotos neįvykdytų įsipareigojimų atveju.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Pagalbos gavėjas – šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus atitinkantis Lietuvoje įregistruotas
juridinis asmuo, gaunantis naudą dėl rizikos kapitalo priemonių, kurioms pagal šias Taisykles
skiriama parama, įgyvendinimo.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Parama – pagal šias Taisykles teikiama parama rizikos kapitalo investicijoms skatinti.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, turintis teisę vykdyti šiose Taisyklėse
nustatytą remiamą veiklą, teikiantis paraišką skirti paramą ir atitinkantis Taisyklėse nurodytus
reikalavimus.
Parengiamojo etapo kapitalas – tai lėšos, teikiamos prieš veiklos pradžios etapą pradinės
koncepcijos tyrimui, įvertinimui ir plėtojimui.
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Plėtros kapitalas – tai finansavimas, tiekiamas įmonės, kuri nebūtinai pasiekė pelningumo ribą
arba vykdo pelningą veiklą, augimui ir plėtrai, siekiant padidinti gamybos pajėgumus ir pagerinti
rinkos arba produkto vystymąsi arba papildomam apyvartiniam kapitalui suteikti.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma paramos, veikla.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti paramą ir su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis.
Rizikos kapitalo fondas – tai investicinis fondas, įsteigtas profesionalių rizikos kapitalo
investuotojų, kuris daugiausia investuoja į neįtrauktas į sąrašą ir į naujai kuriamas įmones pagal iš
anksto patvirtintas šio fondo investavimo taisykles.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Veiklos pradžios kapitalas – tai lėšos, teikiamos įmonėms, kurios dar komerciniais tikslais
nepardavė produkto ar paslaugų ir dar negavo pelno, produktų kūrimui ir pradinei rinkodarai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Remiama veikla
Rizikos kapitalo investicijų į mažas ir vidutines įmones skatinimas, investuojant į rizikos kapitalo
fondus, atitinkančius šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra juridiniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pavedė
įgyvendinti pagal šias Taisykles remiamą priemonę.

Reikalavimai rizikos kapitalo fondams
Rizikos kapitalo fondai turi atitikti šiose Taisyklėse pateiktą rizikos kapitalo fondų apibrėžimą ir
šiuos reikalavimus:
1.
turi investuoti į mažas ir vidutines įmones, atitinkančias šiose Taisyklėse nustatytus
reikalavimus;
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

turi investuoti parengiamojo etapo, veiklos pradžios ir plėtros kapitalą pagal šiose
Taisyklėse pateiktus apibrėžimus;
bendra investicijų į mažas ir vidutines įmones suma iš savų ir pareiškėjo investuotų į rizikos
kapitalą lėšų negali viršyti 5,1792 mln. Lt vienai mažai ar vidutinei įmonei per 12 mėnesių;
ne mažesnę kaip 70 proc. investicijų į mažas ir vidutines įmones biudžeto dalį turi sudaryti
akcinio kapitalo arba iš dalies akcinio kapitalo investicinės priemonės pagal šiose
Taisyklėse pateiktus apibrėžimus (vertinant priemonių ir apibrėžimų atitikimą,
atsižvelgiama į rizikos kapitalo tikslinėje įmonėje rizikos laipsnį, galimus rizikos kapitalo
fondo nuostolius, nuo pelno priklausančio atlygio, palyginti su fiksuotu atlygiu, dalį bei
rizikos kapitalo fondo subordinacijos lygmenį įmonės bankroto atveju);
privačių investuotojų lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. investicijos į mažą ar
vidutinę įmonę, vykdomos bendromis rizikos kapitalo fondo ir pareiškėjo lėšomis;
turi investuoti į mažas ir vidutines įmones komerciniu pagrindu, t.y. siekiant vien tik pelno;
turi investuoti verslo plano, kuriame pateikiama produkto, pardavimo ir pelningumo raida
bei nustatomas projekto ex ante gyvybingumas, pagrindu;
kiekvienos investicijos atveju turi būti aiški ir reali pasitraukimo strategija;
profesionalus fondo valdytojas arba valdymo įmonė ir fondo dalyviai turi būti sudarę
susitarimą, kuriame numatyta, kad valdytojo atlygis priklauso nuo fondo veiklos rezultatų,
ir kuriame nustatomi fondo tikslai bei siūlomas investicijų terminas;
privatūs investuotojai yra atstovaujami priimant fondo sprendimus, pavyzdžiui, per
investuotojų arba patariamąjį komitetą;
fondų valdymui taikomi geriausios patirties principai;
privatūs investuotojai turi būti nepriklausomi nuo įmonių, į kurias investuojama.

Reikalavimai įmonėms, į kurias investuojamas rizikos kapitalas
Įmonės, į kurias investuojamas rizikos kapitalas, turi atitikti šiose Taisyklėse pateiktą mažų ir
vidutinių įmonių apibrėžimą ir šiuos reikalavimus:
1.
yra parengusi pagrįstą verslo planą, kuriame pateikiama produkto, pardavimo ir pelningumo
raida bei nustatomas projekto ex ante gyvybingumas;
2.
turi didelį augimo potencialą ir gali investuotojams užtikrinti didelę investicijų grąžą
(pagrindžiama verslo plane);
3.
nėra priskiriama ekonominių sunkumų turinčios įmonės kategorijai pagal šiose Taisyklėse
pateiktą apibrėžimą.
Pagalba neteikiama:
1.
įmonėms laivų statybos1, anglies2 ir plieno3 (4) sektoriuose;
2.
su eksportu susijusiai veiklai, t. y. pagalbai, tiesiogiai susijusiai su eksportuotų prekių
kiekiu, su paskirstymo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis,
susijusiomis su eksporto veikla;
1

Pagal Bendrosiose nuostatose dėl valstybės pagalbos laivų statybai, OL C 317, 2003 12 30, p. 11, nustatytą
apibrėžimą.
2

„anglis“ reiškia aukštos kokybės, vidutinės kokybės ir žemos kokybės A ir B kategorijos anglį pagal
Jungtinių Tautų ekonomikos komisijos Europai tarptautinę anglies kodifikavimo sistemą.
3

Pagal 2007–2013 m. nacionalinių regioninių pagalbos teikimo gairių I priede (OL C 54, 2006 3 4, p. 13)
nustatytą apibrėžimą.
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3.
4.

kuriai nustatytas reikalavimas pirmenybę teikti vietos, o ne importuotoms prekėms;
veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.
4 patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą.

Projekto reikalavimai
Pareiškėjas turi pateikti veiklos planą, kuriame būtų nurodyta:
1.
detalūs rizikos kapitalo fondų atrankos kriterijai, atitinkantys šiose Taisyklėse nustatytus
reikalavimus rizikos kapitalo fondams ir įmonėms, į kurias rizikos kapitalo fondai
investuoja;
2.
investavimo į rizikos kapitalo fondus ir pasitraukimo strategija;
3.
rizikos kapitalo fondų, į kuriuos pareiškėjas investuos, priežiūros ir kontrolės priemonės,
užtikrinančios, kad rizikos kapitalo fondai atitiks šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus
visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.
Pareiškėjo numatomos investicijos į vieną rizikos kapitalo fondą negali viršyti 50 proc. rizikos
kapitalo fondo turto vertės ir būti didesnės negu 30 mln. Lt.

Išlaidų reikalavimai
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą – projekto veiklai naudojamo būtinos įrangos,
prietaisų, įrenginių, programinės įrangos įsigijimas.
2. Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, būtinų projekto veiklai įgyvendinti, įsigijimas.
3. Pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su projektu (projektui įgyvendinti būtinos įrangos,
transporto priemonių nuomos (išskyrus išperkamosios nuomos atveju) išlaidos, elektros, šildymo,
telefono, interneto, biuro reikmenų, kuro, transporto priemonių eksploatavimo išlaidos ir projektą
administruojančių asmenų darbo užmokesčio ir susijusios išlaidos pagal 1 punkte nurodytus
reikalavimus).
4. Pareiškėjo valdomo fondo investicijoms į rizikos kapitalo fondus sudarymas (fondo investicinių
vienetų išpirkimas).
Išlaidos, nurodytos 1–3 punktuose, negali viršyti 2,5 proc. visų tinkamų išlaidų.

Paramos dydis ir intensyvumas
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 80 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 100 proc.

Pagalbos kaupimas
Tais atvejais, kai kapitalas, skiriamas įmonei rizikos kapitalo fondo, remiamo pagal šias Taisykles,
yra naudojamas finansuoti pradines investicijas ar kitas išlaidas, kurioms gali būti teikiama pagalba
pagal kitas Taisykles ar programas, kitose Taisyklėse ar programose taikomos pagalbos
aukščiausios ribos sumažinamos 20 procentų pirmuosius trejus pirmosios rizikos kapitalo
investicijos metus visos gautos sumos atžvilgiu.
Šis sumažinimas netaikomas pagalbos intensyvumui, nustatytam Taisyklėse ar programose,
paremtose Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir plėtrai programa4 ar bet kokia ją
pakeisiančia programa ar bendrosios išimties nuostatomis šioje srityje.
4

1) OL C 45, 1996 2 17, p. 5.
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14B priedas. Paramos teikimo rizikos kapitalo investicijoms į mažas ir
vidutines įmones skatinti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo rizikos kapitalo investicijoms į mažas ir vidutines įmones skatinti taisyklės (toliau
– Taisyklės), skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis teikiamai
paramai rizikos kapitalo investicijoms į mažas ir vidutines įmones skatinti, įgyvendinant Lietuvos
2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo
didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Bendrijų gairių dėl valstybės pagalbos rizikos
kapitalo investicijoms į mažąsias ir vidutines įmones skatinti (OL C 194, 18.8.2006, p. 2),
nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Akcinis kapitalas — tai nuosavybės dalis bendrovėje, kurią sudaro investuotojams išleistos
akcijos.
Iš dalies akcinio kapitalo investicinės priemonės — tai priemonės, kurių grąža savininkui
(investuotojui, skolintojui) daugiausia grindžiama tikslinės bendrovės pelnu arba nuostoliu, ir
kurios yra negarantuotos neįvykdytų įsipareigojimų atveju.
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Pagalbos gavėjas – šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus atitinkantis Lietuvoje įregistruotas
juridinis asmuo, gaunantis naudą dėl rizikos kapitalo priemonių, kurioms pagal šias Taisykles
skiriama parama, įgyvendinimo.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Parama – pagal šias Taisykles teikiama parama rizikos kapitalo investicijoms skatinti.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, turintis teisę vykdyti šiose Taisyklėse
nustatytą remiamą veiklą, teikiantis paraišką skirti paramą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Parengiamojo etapo kapitalas – tai lėšos, teikiamos prieš veiklos pradžios etapą pradinės
koncepcijos tyrimui, įvertinimui ir plėtojimui.
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Plėtros kapitalas – tai finansavimas, tiekiamas įmonės, kuri nebūtinai pasiekė pelningumo ribą
arba vykdo pelningą veiklą, augimui ir plėtrai, siekiant padidinti gamybos pajėgumus, pagerinti
rinkos arba produkto vystymąsi arba papildomam apyvartiniam kapitalui suteikti.
Privatūs investuotojai – rizikos kapitalo fondai (juos valdančios įmonės) ir kiti privatūs
investuotojai, investuojantys rizikos kapitalą.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma paramos, veikla.
Projekto personalas – projektui vykdyti (ne administruoti) įdarbinti arba paskirti projekto
vykdytojo darbuotojai.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti paramą ir su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis.
Rizikos kapitalo fondas – tai investicinis fondas, įsteigtas profesionalių rizikos kapitalo
investuotojų, kuris daugiausia investuoja į neįtrauktas į sąrašą ir į naujai kuriamas įmones pagal iš
anksto patvirtintas šio fondo investavimo taisykles.
Veiklos pradžios kapitalas – tai lėšos, teikiamos įmonėms, kurios dar komerciniais tikslais
nepardavė produkto ar paslaugų ir dar negavo pelno, produktų kūrimui ir pradinei rinkodarai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų, ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Remiama veikla
Rizikos kapitalo investicijų į mažas ir vidutines įmones skatinimas, kartu su privačiais
investuotojais investuojant į mažas ir vidutines įmones, atitinkančias šiose Taisyklėse nustatytus
reikalavimus, arba suteikiant šioms įmonėms akcininko paskolas.

Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra juridiniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pavedė
įgyvendinti pagal šias Taisykles remiamą priemonę.

Reikalavimai privatiems investuotojams

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
Tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

213

EFEKTYVIAUSIOS VERSLO RĖMIMO FORMOS NAUDOJANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠAS

Privatūs investuotojai turi atitikti šiose Taisyklėse pateiktą privačių investuotojų apibrėžimą ir
šiuos reikalavimus:
1.
turi investuoti į mažas ir vidutines įmones, atitinkančias šiose Taisyklėse nustatytus
reikalavimus;
2.
turi investuoti parengiamojo etapo, veiklos pradžios ir plėtros kapitalą pagal šiose
Taisyklėse pateiktus apibrėžimus;
3.
privačių investuotojų ir pareiškėjo rizikos kapitalo investicijų į mažas ir vidutines įmones
suma negali viršyti 5,1792 mln. Lt vienai mažai ar vidutinei įmonei per 12 mėnesių;
4.
ne mažesnę kaip 70 proc. investicijų į mažas ir vidutines įmones biudžeto dalį turi sudaryti
akcinio kapitalo arba iš dalies akcinio kapitalo investicinės priemonės pagal šiose
Taisyklėse pateiktus apibrėžimus (vertinant priemonių ir apibrėžimų atitikimą,
atsižvelgiama į rizikos kapitalo tikslinėje įmonėje rizikos laipsnį, galimus rizikos kapitalo
fondo nuostolius, nuo pelno priklausančio atlygio, palyginti su fiksuotu atlygiu, dalį bei
rizikos kapitalo fondo subordinacijos lygmenį įmonės bankroto atveju);
5.
privačių investuotojų lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų investicijos į mažą ar
vidutinę įmonę, vykdomos privačių investuotojų ir pareiškėjo lėšomis;
6.
turi investuoti į mažas ir vidutines įmones komerciniu pagrindu, t.y. siekiant vien tik pelno;
7.
turi investuoti verslo plano, kuriame pateikiama produkto, pardavimo ir pelningumo raida
bei nustatomas projekto ex ante gyvybingumas, pagrindu;
8.
kiekvienos investicijos atveju turi būti aiški ir reali pasitraukimo strategija;
9.
profesionalus fondo valdytojas arba valdymo įmonė ir fondo dalyviai turi būti sudarę
susitarimą, kuriame numatyta, kad valdytojo atlygis priklauso nuo fondo veiklos rezultatų,
ir kuriame nustatomi fondo tikslai bei siūlomas investicijų terminas;
10.
rizikos kapitalo fondo atveju, privatūs investuotojai yra atstovaujami priimant fondo
sprendimus, pavyzdžiui, per investuotojų arba patariamąjį komitetą;
11.
rizikos kapitalo fondo atveju, fondų valdymui taikomi geriausios patirties principai.

Reikalavimai įmonėms, į kurias investuojamas rizikos kapitalas
Įmonės turi atitikti šiose Taisyklėse pateiktą mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimą ir šiuos
reikalavimus:
1.
yra parengusi pagrįstą verslo planą, kuriame pateikiama produkto, pardavimo ir pelningumo
raida bei nustatomas projekto ex ante gyvybingumas;
2.
turi didelį augimo potencialą ir gali investuotojams užtikrinti didelę investicijų grąžą
(pagrindžiama verslo plane);
3.
nėra priskiriama ekonominių sunkumų turinčios įmonės kategorijai pagal šiose Taisyklėse
pateiktą apibrėžimą.
Pagalba neteikiama:
1.
įmonėms laivų statybos5, anglies6 ir plieno7 (4) sektoriuose;
5

Pagal Bendrosiose nuostatose dėl valstybės pagalbos laivų statybai, OL C 317, 2003 12 30, p. 11, nustatytą
apibrėžimą.
6

„anglis“ reiškia aukštos kokybės, vidutinės kokybės ir žemos kokybės A ir B kategorijos anglį pagal
Jungtinių Tautų ekonomikos komisijos Europai tarptautinę anglies kodifikavimo sistemą.
7

Pagal 2007–2013 m. nacionalinių regioninių pagalbos teikimo gairių I priede (OL C 54, 2006 3 4, p. 13)
nustatytą apibrėžimą.
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2.
3.
4.

su eksportu susijusiai veiklai, t. y. pagalbai, tiesiogiai susijusiai su eksportuotų prekių
kiekiu, su paskirstymo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis,
susijusiomis su eksporto veikla;
kuriai nustatytas reikalavimas pirmenybę teikti vietos, o ne importuotoms prekėms;
veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.
4 patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą.

Projekto reikalavimai
Pareiškėjas gali investuoti rizikos kapitalą į mažas ir vidutines įmones tik tuo atveju, jeigu į šias
įmones investuoja ir privatūs investuotojai, atitinkantys šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus.
Pareiškėjas turi pateikti veiklos planą, kuriame būtų nurodyta:
1.
detalūs įmonių, į kurias numatoma investuoti rizikos kapitalą, atrankos kriterijai,
atitinkantys šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus įmonėms, į kurias investuojamas
rizikos kapitalas;
2.
detalūs privačių investuotojų, su kuriais kartu numatoma investuoti rizikos kapitalą,
atrankos kriterijai, atitinkantys šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus privatiems
investuotojams;
3.
investavimo į mažas ir vidutines įmones ir pasitraukimo strategija;
4.
priežiūros ir kontrolės priemonės, užtikrinančios, kad privatūs investuotojai, su kuriais
pareiškėjas kartu investuos rizikos kapitalą į įmones, atitiks šiose Taisyklėse nustatytus
reikalavimus visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Išlaidų reikalavimai
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Projekto personalo išlaidos (darbo užmokestis, darbdavio sumokamas socialinio draudimo
mokestis ir kitos su atlygiu už darbą susijusios išlaidos, neviršijant įprasto, pareiškėjo ar rinkoje
mokamo, atlygio už atitinkamos kvalifikacijos darbą).
2. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą – projekto veiklai naudojamo būtinos įrangos,
prietaisų, įrenginių, programinės įrangos įsigijimas.
3. Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, būtinų projekto veiklai įgyvendinti, įsigijimas.
4. Pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su projektu, tačiau ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų
projekto išlaidų (projektui įgyvendinti būtinos įrangos, transporto priemonių nuomos (išskyrus
išperkamosios nuomos atveju) išlaidos, elektros, šildymo, telefono, interneto, biuro reikmenų, kuro,
transporto priemonių eksploatavimo išlaidos ir projektą administruojančių asmenų darbo
užmokesčio ir susijusios išlaidos pagal 1 punkte nurodytus reikalavimus).
5. Pareiškėjo valdomo fondo investicijoms į mažas ir vidutines įmones sudarymas (fondo
investicinių vienetų išpirkimas).
Išlaidos, nurodytos 1–4 punktuose, negali viršyti 10 procentų visų tinkamų išlaidų.

Paramos dydis ir intensyvumas
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 20 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 100 procentų.

Pagalbos kaupimas
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Tais atvejais, kai kapitalas, skiriamas įmonei pareiškėjo, remiamo pagal šias Taisykles, yra
naudojamas finansuoti pradines investicijas ar kitas išlaidas, kurioms gali būti teikiama pagalba
pagal kitas Taisykles ar programas, kitose Taisyklėse ar programose taikomos pagalbos
aukščiausios ribos sumažinamos 20 procentų pirmuosius trejus pirmosios rizikos kapitalo
investicijos metus visos gautos sumos atžvilgiu.
Šis sumažinimas netaikomas pagalbos intensyvumui, nustatytam Taisyklėse ar programose,
paremtose Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir plėtrai programa8 ar bet kokia ją
pakeisiančia programa ar bendrosios išimties nuostatomis šioje srityje.

8

1) OL C 45, 1996 2 17, p. 5.
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15 priedas. Paramos teikimo mikrokreditavimui skatinti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo mikrokreditavimui skatinti taisyklės (toliau – Taisyklės), skirtos Europos
regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis teikiamai paramai mikrokreditavimui
skatinti, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą
„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl
EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5)
nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija, mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Mikroįmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 6,91 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Mikrokreditas – iki 86 320 litų ar ekvivalentu kita valiuta paskola mikroįmonei.
Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, atitinkanti visas Komisijos reglamente (EB)
Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006
12 28, p.5) nustatytas sąlygas.
Pagalbos gavėjas – šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus atitinkantis Lietuvoje įregistruotas
juridinis arba fizinis asmuo, gaunantis naudą dėl mikrokreditavimo skatinimo priemonių, kurioms
pagal šias Taisykles skiriama parama, įgyvendinimo.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Parama – pagal šias Taisykles teikiama parama mikrokreditavimui skatinti.
Paramos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam pagal šias Taisykles skirta
parama.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, turintis teisę vykdyti šiose Taisyklėse
nustatytą remiamą veiklą, teikiantis paraišką skirti paramą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma paramos, veikla.
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Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti paramą ir su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Verslininkai – fiziniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę verstis savarankiška
komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi
turint verslo liudijimą.

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Remiama veikla
Mikrokreditavimo skatinimas, suteikiant mikrokreditavimui skirtas tikslines
komerciniams bankams, atitinkantiems šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

paskolas

Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra juridiniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pavedė
įgyvendinti pagal šias Taisykles remiamą priemonę.

Reikalavimai komerciniams bankams
Komerciniai bankai turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. turi teikti mikrokreditus mikrokreditų gavėjams, atitinkantiems šiose Taisyklėse nustatytus
reikalavimus;
2. turi teikti mikrokreditus ilgalaikės ar trumpalaikės paskolos, kredito linijos ar indėlio
pereikvojimo forma;
3. turi teikti mikrokreditus, skirtus atliekamoms investicijoms finansuoti (ne mažiau kaip 70
proc. mikrokredito sumos) ir apyvartinėms lėšoms papildyti;
4. mikrokredito teikimui turi panaudoti ne mažiau kaip 30 proc. nuosavų lėšų, t.y. pagal šias
Taisykles skirta tikslinė paskola iš viso turi neviršyti 70 proc.
5. mikrokreditui skirtas lėšas privalo išskolinti mikrokreditų gavėjams per 2 metus nuo lėšų
gavimo dienos, o iš mikrokreditavimo veiklos grįžtančias lėšas projekto laikotarpyje galės
išimtinai naudoti tik tam pačiam tikslui – t. y. mikrokreditams teikti;
6. už tikslinės paskolos lėšas kas ketvirtį turi pareiškėjui mokėti pareiškėjo nustatytas
palūkanas;
7. perskolindami lėšas mikrokreditų gavėjams, komerciniai bankai gali pridėti maržą, ne
didesnę kaip nurodyta konkurso pasiūlyme, taip pat turi būti taikomi ne didesni kaip
konkurso pasiūlyme nurodyti paskolos sutarčių sudarymo ir administravimo maksimalūs
mokesčiai;
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8. vienam mikrokredito gavėjui gali suteikti ne daugiau kaip 2 mikrokreditus per projekto
įgyvendinimo laikotarpį.

Reikalavimai mikrokreditų gavėjams
Pagal šias Taisykles tinkami mikrokreditų gavėjai yra mikroįmonės ir verslininkai.
Įmonės, kurioms teikiami mikrokreditai, turi atitikti šiose Taisyklėse pateiktą mikroįmonių
apibrėžimą ir šiuos reikalavimus:
1. yra veiklą pradedančios ir vystančios įmonės;
2. nėra priskiriama ekonominių sunkumų turinčios įmonės kategorijai pagal šiose Taisyklėse
pateiktą apibrėžimą.
Verslininkai, kuriems teikiami mikrokreditai, turi atitikti šiose Taisyklėse pateiktą verslininkų
apibrėžimą ir turi būti pradedantys veiklą ar ją vystantys.
Pagal šias Taisykles neteikiama pagalba:
1. žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje veikiančioms įmonėms, kurioms taikomas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 104/2000;
2. įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijų steigimo
sutarties I priede, pagrindine gamyba;
3. žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede, perdirbimu ir
prekyba besiverčiančioms įmonėms šiais atvejais:
a. kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pagrindinių gamintojų įsigytų arba
atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį,
b. kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa skirta pagrindiniams
gamintojams;
4. su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. pagalba,
tiesiogiai susijusi su eksporto apimtimi, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitomis
einamosiomis išlaidomis, susijusioms su eksporto veikla;
5. kuri priklauso nuo to, ar vartojamos vietinės ar importuotos prekės;
6. anglių sektoriuje veikiančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1407/2002;
7. veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.
4 patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą;
8. pagalba įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas samdos pagrindais arba
už atlygį, įsigyti krovinių vežimo keliais transporto priemones.

Projekto reikalavimai
Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Pareiškėjas turi organizuoti konkursą, kuriame turi būti atrinkti geriausias sąlygas pasiūlę
komerciniai bankai.
Pareiškėjas turi nustatyti detalius komercinių bankų atrankos kriterijus, atitinkančius šiose
Taisyklėse nustatytus reikalavimus komerciniams bankams ir mikrokreditų gavėjams.

Išlaidų reikalavimai
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą – projekto veiklai naudojamos būtinos įrangos,
prietaisų, įrenginių, programinės įrangos įsigijimas.
2. Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, būtinų projekto veiklai įgyvendinti, įsigijimas.
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3. Pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su projektu, tačiau ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų
projekto išlaidų (projektui įgyvendinti būtinos įrangos, transporto priemonių nuomos (išskyrus
išperkamosios nuomos atveju) išlaidos, elektros, šildymo, telefono, interneto, biuro reikmenų, kuro,
transporto priemonių eksploatavimo išlaidos ir projektą administruojančių asmenų darbo
užmokesčio ir susijusios išlaidos pagal 1 punkte nurodytus reikalavimus).
4. Tikslinės paskolos komerciniams bankams, teikiantiems mikrokreditus.
Išlaidos, nurodytos 1–3 punktuose, turi būti dengiamos iš palūkanų, gautų už komerciniams
bankams suteiktas tikslines paskolas.

Paramos dydis ir intensyvumas
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 75 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 100 procentų.

Pagalbos dydis ir kaupimas
Pagal šias Taisykles suteikta pagalba mikrokreditų gavėjams atitinka skirtumą tarp palūkanų,
apskaičiuotų remiantis vyraujančia rinkos palūkanų norma, ir palūkanų, apskaičiuotų pagal
faktiškai nustatytą palūkanų normą mikrokreditą.
Pagal šias Taisykles suteikta pagalba mikrokreditų gavėjams yra de minimis pagalba, kurios bendra
suma, suteikta vienam mikrokreditų gavėjui pagal šias Taisykles ir pagal kitas priemones,
neatsižvelgiant į paramos šaltinius, per trejus finansinius metus negali viršyti 690 560 Lt (kelių
transporto sektoriaus įmonei – 345 280 Lt).
Prieš skiriant de minimis pagalbą, iš atitinkamo mikrokredito gavėjo pagalbos teikėjas tiesiogiai ar
per projekto vykdytoją turi gauti raštišką arba elektroninę deklaraciją apie bet kokią kitą de minimis
pagalbą, gautą per praėjusius dvejus fiskalinius metus ir einamuosius fiskalinius metus.
Pagalbos teikėjas tiesiogiai ar per projekto vykdytoją raštu informuoja mikrokredito gavėją apie
numatytą skiriamos pagalbos sumą (išreikštą bendruoju subsidijos ekvivalentu) ir tokios pagalbos
de minimis pobūdį, pateikdamas aiškią nuorodą į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB
sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5).
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16 priedas. Paramos teikimo mažų ir vidutinių įmonių finansavimo
sąlygoms gerinti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo mažų ir vidutinių įmonių finansavimo sąlygoms gerinti taisyklės (toliau –
Taisyklės), skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis teikiamai
paramai mažų ir vidutinių įmonių finansavimo sąlygoms gerinti, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013
m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir
aplinkos verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama atitinka visas Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl
EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5)
nustatytas sąlygas.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Ekonominių sunkumų turinti įmonė – įmonė, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra
bankrutavusi ar bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama; 2) turi mokestinę nepriemoką valstybės ir
(ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia
institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas); 3) turi mokestinę nepriemoką Socialinio draudimo
fondui (išskyrus atvejus, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio
mokėjimas yra atidėtas); 4) yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau
kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių.
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (ar)
įmonės turto balansinė vertė neviršija 34,528 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Pagalba – pagal Taisykles teikiama valstybės pagalba, atitinkanti visas Komisijos reglamente (EB)
Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006
12 28, p.5) nustatytas sąlygas.
Pagalbos gavėjas – šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus atitinkantis Lietuvoje įregistruotas
juridinis asmuo, gaunantis naudą dėl mažų ir vidutinių įmonių finansavimo sąlygoms gerinti
skiriamos paramos pagal šias Taisykles.
Pagalbos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Parama – pagal šias Taisykles teikiama parama mažų ir vidutinių įmonių finansavimo sąlygoms
gerinti.
Paramos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam pagal šias Taisykles skirta
parama.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, turintis teisę vykdyti šiose Taisyklėse
nustatytą remiamą veiklą, teikiantis paraišką skirti paramą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
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Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma paramos, veikla.
Projekto personalas – projektui vykdyti (ne administruoti) įdarbinti arba paskirti projekto
vykdytojo darbuotojai.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti paramą ir su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta
neviršija 172,64 mln. litų ir (ar) įmonės turto balansinė vertė neviršija 148,47 mln. litų.
Įmonės rodikliai apskaičiuojami remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija
2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra:
1. garantijų teikimas kredito įstaigoms mažų ir vidutinių įmonių įsipareigojimams pagal
paskolų sutartis užtikrinti;
2. dalinis garantuotų paskolų palūkanų kompensavimas;
3. dalinis paskolų aplinkosauginėms priemonėms diegti arba antrinėms žaliavoms perdirbti
palūkanų kompensavimas.

Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra juridiniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pavedė
įgyvendinti pagal šias Taisykles remiamą priemonę.

Reikalavimai įmonėms, kurių paskoloms suteikiamos garantijos ir
kompensuojamos palūkanos
Įmonės turi atitikti šiose Taisyklėse pateiktą mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimą ir šiuos
reikalavimus:
1. atitinka priimtiną pareiškėjui projekto ir įmonės finansavimo rizikos laipsnį (kai vykdoma 1
remiama veikla);
2. veikia mažiau kaip 3 metus (kai vykdoma 1 remiama veikla);
3. yra pagal 1 remiamą veiklą gavusi garantiją įsipareigojimui užtikrinti (kai vykdoma 2
remiama veikla);
4. įmonė vykdo aplinkosauginių priemonių diegimo arba antrinių žaliavų perdirbimo projektą
(kai vykdoma 3 remiama veikla).
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Pagal šias Taisykles pagalba neteikiama:
1. žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje veikiančioms įmonėms, kurioms taikomas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 104/2000;
2. įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijų steigimo
sutarties I priede, pagrindine gamyba;
3. žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijų steigimo sutarties I priede, perdirbimu ir
prekyba besiverčiančioms įmonėms šiais atvejais:
a. kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pagrindinių gamintojų įsigytų arba
atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį,
b. kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa skirta pagrindiniams
gamintojams;
4. su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, konkrečiai pagalba,
tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba
kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su eksporto veikla;
5. kuri priklauso nuo to, ar vartojamos vietinės ar importuotos prekės;
6. anglių sektoriuje veikiančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1407/2002;
7. veiklai, patenkančiai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.
4 patvirtintą valstybės neremtinos veiklos rūšių sąrašą;
8. pagalba įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas samdos pagrindais arba
už atlygį, įsigyti krovinių vežimo keliais transporto priemones;
9. įmonėms, kurios gauna ar gali gauti UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“
administruojamą pagalbą.

Projekto reikalavimai
Vykdant 1 remiamą veiklą, turi būti tenkinamos šios sąlygos:
1. garantija teikiama už mažų ir vidutinių įmonių, atitinkančių šiose Taisyklėse nustatytus
reikalavimus, įsipareigojimų įvykdymą;
2. paskolos suma, kuriai suteikiama garantija, turi neviršyti 5 179 200 Lt vienai įmonei;
3. garantija teikiama iki 80 proc. paskolos sumos už atskiros finansinio įsipareigojimo
sutarties įvykdymą, taip ir už keleto sutarčių, kredito įstaigos įtrauktų į tinkamą
įsipareigojimų sąrašą, mažos ar vidutinės įmonės įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti;
4. garantijos suma, atsižvelgiant į 2 ir 3 punkto reikalavimus, negali viršyti 4 143 360 Lt
vienai įmonei;
5. garantija teikiama už įsipareigojimo įvykdymą pagal finansavimo sutartį, jeigu
finansavimas skirtas investicijoms arba apyvartiniam kapitalui papildyti.
6. turi būti parengta ir patvirtinta įmonių ir jų projektų finansavimo rizikos laipsnio nustatymo
metodika ir priimtinos rizikos ribos;
7. turi būti parengta ir patvirtinta pagalbos, suteikiamos įmonėms dėl pareiškėjo vykdomos
veiklos, apskaičiavimo metodika, atitinkanti šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas.
Vykdant 2 remiamą veiklą, turi būti tenkinamos šios sąlygos:
1. palūkanos kompensuojamos mažoms ir vidutinėms įmonėms, atitinkančioms šiose
Taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2. maksimali investicinės(-ių) paskolos(-ų) pradinių dydžių suma negali viršyti 2,5 mln. Lt;
3. kompensuojamos palūkanos, sumokėtos pradiniu (prašyme suteikti garantiją nurodytu)
paskolos grąžinimo laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., bet ne
ilgiau kaip už 36 mėnesius;
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4. maksimali palūkanų norma, iki kurios kompensuojamos palūkanos, yra 7 proc. metinių
palūkanų;
5. 3 pirmuosius paskolos galiojimo metus kompensuojama iki 50 proc. kredito įstaigai
sumokėtų palūkanų.
6. palūkanoms kompensuoti kiekvienai mažai ar vidutinei įmonei skirtos lėšos neturi viršyti
262,5 tūkst. Lt per 3 metus.
Vykdant 3 remiamą veiklą, kompensuojama iki 100 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų.

Išlaidų reikalavimai
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Projekto personalo išlaidos (darbo užmokestis, darbdavio sumokamas socialinio draudimo
mokestis ir kitos su atlygiu už darbą susijusios išlaidos, neviršijant įprasto, pareiškėjo ar rinkoje
mokamo, atlygio už atitinkamos kvalifikacijos darbą).
2. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą – projekto veiklai naudojamos būtinos įrangos,
prietaisų, įrenginių, programinės įrangos įsigijimas.
3. Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, būtinų projekto veiklai įgyvendinti, įsigijimas.
4. Pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su projektu, tačiau ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų
projekto išlaidų (projektui įgyvendinti būtinos įrangos, transporto priemonių nuomos (išskyrus
išperkamosios nuomos atveju) išlaidos, elektros, šildymo, telefono, interneto, biuro reikmenų, kuro,
transporto priemonių eksploatavimo išlaidos ir projektą administruojančių asmenų darbo
užmokesčio ir susijusios išlaidos pagal 1 punkte nurodytus reikalavimus).
5. Garantinio fondo (rezervo) sudarymas (1 remiamai veiklai);
6. Kompensacijos mažoms ir vidutinėms įmonėms už jų sumokėtas palūkanas (2 ir 3 remiamai
veiklai).
Pareiškėjas turi užtikrinti, kad 1–4 punktuose nurodytos išlaidos būtų dengiamos iš 5 punkte
nurodytų lėšų (jų dalies) investavimo pajamų.

Paramos dydis ir intensyvumas
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis, vykdant 1 remiamą
veiklą, yra 100 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis, vykdant 2 remiamą
veiklą, yra 104 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis, vykdant 3 remiamą
veiklą, yra 50 000 tūkst. Lt.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 100 procentų.

Pagalbos dydis ir kaupimas
Pagal šias Taisykles suteikta pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms yra apskaičiuojama pagal
pareiškėjo patvirtintą metodiką, atitinkančią Komisijos pranešimo dėl ES Sutarties 87 ir 88
straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai (OL C 71, 2000 3 11, p. 14) ir
Komisijos reglamento (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis
pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5) nuostatas.
Pagal šias Taisykles suteikta pagalba įmonei yra de minimis pagalba, kurios bendra suma, suteikta
vienai įmonei pagal šias Taisykles ir pagal kitas priemones, neatsižvelgiant į paramos šaltinius, per
trejus finansinius metus negali viršyti 690 560 Lt (kelių transporto sektoriaus įmonei – 345 280 Lt).
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Prieš skiriant de minimis pagalbą, iš atitinkamos įmonės pagalbos teikėjas tiesiogiai ar per projekto
vykdytoją turi gauti raštišką arba elektroninę deklaraciją apie bet kokią kitą de minimis pagalbą,
gautą per praėjusius dvejus fiskalinius metus ir einamuosius fiskalinius metus.
Pagalbos teikėjas tiesiogiai ar per projekto vykdytoją raštu informuoja įmonę apie numatytą
skiriamos pagalbos sumą (išreikštą bendruoju subsidijos ekvivalentu) ir tokios pagalbos de minimis
pobūdį, pateikdamas aiškią nuorodą į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties
87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 2006 12 28, p.5).
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17 priedas. Paramos teikimo pramoninių teritorijų infrastruktūrai
vystyti taisyklės
Bendrosios nuostatos
Paramos teikimo pramoninių teritorijų infrastruktūrai vystyti taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato
paramos teikimo pramoninių teritorijų infrastruktūrai vystyti sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 2007–
2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir
aplinkos verslui gerinimas“.
Pagal šias Taisykles teikiama parama nėra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos
steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Kviestinių konsultantų paslaugos (toliau – konsultavimo paslaugos) – iš trečiųjų asmenų
perkamos konsultavimo ar analogiškos paslaugos. Šios paslaugos neturi būti besitęsianti ar
periodinė veikla, taip pat negali būti susijusios su įmonės įprastinės veiklos sąnaudomis, tokiomis
kaip reguliarios teisinės konsultacijos, nuolatinės mokesčių konsultacijos, reklama.
Parama – pagal šias Taisykles skiriama parama projektui vykdyti.
Paramos gavėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam vadovaujantis Taisyklėmis yra
skirta parama konkrečiam projektui finansuoti.
Paramos intensyvumas – procentinė teikiamos paramos išraiška, skaičiuojama nuo bendros
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos, įvertinus grynąsias pajamas iš investicijų.
Paramos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Pareiškėjas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, galintis vykdyti veiklą, kuriai skirtas
projektas, turintis (jei taikoma) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą veiklos leidimą, licenciją
ar atestatą, teikiantis paraišką skirti pagalbą ir atitinkantis Taisyklėse nustatytus reikalavimus.
Pramoninė teritorija – žemės sklypas, skirtas investicijoms į statinių statybą ir įrengimą verslo
tikslu.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti
apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, iš kurių galima spręsti, ar
sukurtų pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – šiose Taisyklėse nustatytos trukmės laikotarpis, per kurį
įgyvendinama projekto, kuriam prašoma paramos, veikla.
Projekto personalas – projektui vykdyti (ne administruoti) įdarbinti arba paskirti projekto
vykdytojo darbuotojai.
Projekto vykdytojas – Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo
priimtas sprendimas skirti paramą ir su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka
Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų
nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.

Lėšos
Lėšos priemonei, remiamai pagal šias Taisykles, įgyvendinti bus skiriamos iš Europos regioninės
plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama priemonė patenka į 2007–2013 m. programinį laikotarpį,
visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2015 m. gruodžio 31 d.
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Papildomai įgyvendinant priemonę turi prisidėti ir projekto vykdytojas, skirdamas atitinkamą
finansinį indėlį projektui įgyvendinti

Remiama veikla
Pagal šias Taisykles remiama veikla yra:
1. pramoninės teritorijos infrastruktūros išvystymas:
• techninių dokumentų rengimas;
• teritorijos parengimas inžineriniams tinklams ir keliams tiesti;
• inžineriniai statinių (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, statinių, kurie nėra
pastatai) tiesimas ir statyba;
• teritorijos sutvarkymas;
2. informacijos apie tiesioginių užsienio investicijų galimybes Lietuvoje skleidimas.

Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams
Tinkami pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra:
• savivaldybės administracija;
• apskrities viršininko administracija;
• viešasis arba privatus juridinis asmuo, skaidriu būdu atrinktas valdyti pramoninę teritoriją.

Projekto reikalavimai
Projekto dydis (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172,64 mln. Lt.
Viešoji infrastruktūra, kuri sukuriama pramoninėje teritorijoje, turi būti prieinama ir būtina visiems
investuotojams, nesuteikiant išskirtinės naudos kuriam nors iš jų.
Inžineriniai statiniai turi būti kuriami pramoninėje teritorijoje iki konkretaus investuotojo sklypo
ribos.
Jeigu numatoma esančios pramoninės teritorijos, turinčios valdytoją ir kurioje jau įsikūrusios
įmonės, plėtra, ji turi būti vykdoma kaip naujos teritorijos kūrimas.
Vystant pramonines teritorijas, turi būti parenkamos tokios teritorijos, kuriose nėra veikiančių
įmonių, kad įmonė negautų išskirtinės naudos dėl pagerintų sąlygų pramoninėje zonoje.
Projektas turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą remtinų pramoninių
teritorijų sąrašą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai.
Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos teritorijoje. Investicijos turi būti išlaikomos pagalbą
gaunančiame regione (Lietuvos Respublikoje) ne mažiau kaip penkerius metus nuo tada, kai visos
investicijos bus užbaigtos.
Projektas pagal šias Taisykles yra netinkamas, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos
socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal
atitinkamai Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. sanglaudos veiksmų programoje ar Lietuvos 2007–
2013 m. ekonomikos veiksmų programoje kitoms nei pagal šias Taisykles remiama priemonė,
priemonėms nustatytas sąlygas.
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Išlaidų reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
Išlaidos yra tinkamos, jeigu:
• yra patirtos po paraiškos padavimo;
• atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus bendruosius projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, išlaidų tinkamumo reikalavimus;
• pirkimai yra įvykdyti vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo
principais arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai šis įstatymas pareiškėjui
yra taikomas.
Galutinė tinkamų išlaidų suma, kuria remiantis skaičiuojamas paramos dydis, yra apskaičiuojama
įvertinant grynąsias pajamas iš investicijų pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006,
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 55 straipsnio 2 dalies
nuostatas ir Europos Komisijos darbo dokumente Nr. 4 naujam programiniam laikotarpiui (2007–
2013 m.) „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės“ pateiktą metodiką.

Tinkamų išlaidų kategorijos
Tinkamos yra šios išlaidų kategorijos:
1. Konsultacinių paslaugų, reikalingų techniniams dokumentams (galimybių studijoms,
techniniams brėžiniams, privalomiesiems statinio projekto rengimo dokumentams ir statinių
projektams, poveikio vertinimui, kt.) parengti, įsigijimas (tik vykdant 1 remiamą veiklą).
2. Investicijos į materialųjį turtą – pramoninei teritorijai priskirtinų pastatų ir statinių statyba,
rekonstrukcija arba remontas, pastatų ir statinių griovimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų tiesimas, teritorijos sutvarkymas (tik vykdant 1 remiamą veiklą).
3. Projekto personalo išlaidos (darbo užmokestis, darbdavio sumokamas socialinio draudimo
mokestis ir kitos su atlygiu už darbą susijusios išlaidos, neviršijant įprasto, pareiškėjo ar rinkoje
mokamo, atlygio už atitinkamos kvalifikacijos darbą).
4. Konsultacinių paslaugų, reikalingų rinkodaros priemonėms vykdyti, įsigijimas (tik vykdant 2
remiamą veiklą).

Paramos dydis ir intensyvumas
Didžiausias pagal Taisykles skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis yra 40 000 tūkst. Lt,
tačiau negali viršyti 300 tūkst. Lt vienam hektarui.
Didžiausias pagal Taisykles leistinas paramos intensyvumas yra 100 procentų.
Paramos dydis projektui apskaičiuojamas pagal galutinę tinkamų išlaidų sumą (įvertinus grynąsias
pajamas iš investicijų) ir didžiausią leistiną paramos intensyvumą.

Prioritetai, teikiant paramą
Paraiškos paramai pagal Taisykles gauti vertinamos šiais prioritetiniais kriterijais:
1. projekte numatytos investicijos į valstybinės nuosavybės žemės sklypą;
2. projekte numatytos investicijos į teritorijas, esančias arti kokybiškų transporto arterijų;
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3. projektui įgyvendinti būtinos sąlygiškai nedidelės išlaidos, didinant objekto patrauklumą
investuotojui;
4. potencialas pritraukti aukštų1 ir vidutiniškai aukštų2 technologijų sektorių investuotojus;
5. projekto vykdytojo patirtis pritraukti užsienio investicijas;
6. įsipareigojamų pritraukti investicijų apimties santykis su prašoma subsidija (investicinė
grąža).

1

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 35.3, 24.4, 30, 32, 33, 64, 72, 73.

2

Atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodus: 31, 34, 24 išskyrus 24.4, 35.2+35.4+35.5, 29.

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva
Tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

229

