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I.

ĮVADAS

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) skelbia kvietimą teikti paraiškas,
siekiant nustatyti finansų tarpininkus (kurių kiekvienas toliau vadinamas Fondo valdytoju arba
Finansų tarpininku), kurie įkurtų ir valdytų keturis rizikos kapitalo fondus, skirtus investavimui į MVĮ
(kaip apibrėžta) Lietuvoje, pagal šiame dokumente numatytas sąlygas.
Kiekvienas Fondas (kaip apibrėžta) bus finansinė priemonė, kurią įgyvendina Verslo finansavimo
fondas (kaip apibrėžta), t. y. pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą Ūkio
ministerijos įsteigtas fondų fondas. Verslo finansavimo fondo sąlygos aprašytos ex-ante rinkos
vertinime, kuris yra apibrėžtas 2015 m. kovo 27 d. Bendrųjų nuostatų reglamento (kaip apibrėžta)
37 straipsnyje, ir kurį atliko Finansų ministerija, siekdama nustatyti rinkos trūkumus, beveik
optimalias investavimo situacijas ir apytikslį viešųjų investicijų poreikio mastą ir apimtį (toliau –
Ex-ante vertinimas). INVEGA paskirta Verslo finansavimo fondo valdytoja pagal Bendrųjų nuostatų
reglamento 38 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktį, remiantis 2016 m. balandžio 15 d.
finansavimo sutarties, sudarytos tarp INVEGA, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir finansų
ministerijos, nuostatomis.
Pagrindinis kiekvieno Fondo tikslas – skatinti Lietuvos rizikos kapitalo rinką ir palengvinti galimybes
MVĮ Lietuvoje gauti ilgalaikį finansavimą nuosavo kapitalo ir kvazinuosavo kapitalo forma, atitinkantį
Ex-ante vertinimą. Įgyvendinant kiekvieną fondą siekiama padidinti Lietuvos konkurencingumo lygį,
skatinant įmonių kūrimąsi ir gerinant bendrą verslo produktyvumą.
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (toliau – ERPB) kartu su INVEGA įgyvendina kiekvieną iš
Fondų ir bendradarbiauja su INVEGA vykdant Atranką (kaip apibrėžta) bei kiekvieno iš Fondų
įgyvendinimą.
Šis Kvietimas teikti paraiškas yra skirtas finansų tarpininkams, pageidaujantiems teikti paraišką ir
būti išrinktiems Fondo valdytoju (toliau – Pareiškėjas) kiekvieno Fondo atveju, ir apibrėžia sąlygas,
taikytinas kiekvieno Fondo valdytojo atrankai. Pareiškėjai turėtų pareikšti savo ketinimus dalyvauti
konkurse užpildydami ir pateikdami Paraišką (kaip apibrėžta) šiame Kvietime teikti paraiškas
nustatyta tvarka.
Kiekvieno Fondo valdytojo atrankos procesas (toliau – Atranka) ir tolesnis įgyvendinimas vykdomi
vadovaujantis taikytinais reglamentais, įskaitant ERPF reglamentą (kaip apibrėžta), Bendrųjų
nuostatų reglamentą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (kaip apibrėžta), Komisijos įgyvendinimo
reglamentą (kaip apibrėžta), Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą (kaip apibrėžta) ir Finansinį
reglamentą (kaip apibrėžta); Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Finansinių priemonių
taisyklėmis (kaip apibrėžta). Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu,
Atrankos procesui taikoma šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta išimtis.
II.

SĄVOKOS

Šiame Kvietime teikti paraiškas didžiąja raide rašomos sąvokos ir frazės turi toliau tekste jiems
priskirtą reikšmę, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip:
Pareiškėjas

Paraiškos
data

Ūkio subjektas arba ūkio subjektų grupė, teikiantis (-i) Paraišką pagal šį
Kvietimą teikti paraiškas, kurį organizuoja INVEGA ir ERPB. Siekiant
išvengti abejonių, nėra reikalavimo turėti jau įsteigtą juridinį asmenį,
kad būtų galima vykdyti Fondo valdytojo veiklą.
pateikimo 2017 m. kovo 22 d.
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Verslo
fondas

finansavimo Fondų fondas, kaip apibrėžta Bendrųjų nuostatų reglamento
2 straipsnio 27 dalyje, kurį valdo INVEGA, ir kuris yra finansuojamas iš
Europos regioninio plėtros fondo, siekiant teikti finansavimą pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programą, kelioms finansinėms priemonėms.
Verslo planas
Verslo planas, kurį Pareiškėjai teikia kaip Paraiškos dalį, apimantis visus
informacijos, nurodytos 3 priede, aspektus.
Kvietimas
teikti Šis dokumentas (įskaitant jo priedus), nustatantis sąlygas, kuriomis
paraiškas
vadovaujantis kiekvienam Fondui bus atrinktas Fondo valdytojas.
Komisijos deleguotasis 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES)
reglamentas
Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (OL 2014 L 138, p. 5).
Komisijos
2014 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
įgyvendinimo
Nr. 821/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos (ES)
reglamentas
reglamento Nr. 1303/2013 taikymo taisyklės (OL 2014 L 223, p. 7).
Bendrųjų
nuostatų 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
reglamentas
(ES) Nr. 1303/2013 (OL 2013 L 347, p. 320).
ERPB
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.
Ūkio subjektas
Juridinis arba fizinis asmuo.
Tinkamumo kriterijai
Tinkamumo kriterijai, kuriuos turi atitikti Paraiška, ir kurių turi laikytis
Pareiškėjai, bei kurie yra išvardyti šio Kvietimo teikti paraiškas IV dalyje.
ERPF reglamentas
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 1301/2013 (OL 2013 L, p. 289).
Ex-ante vertinimas
Turi šio Kvietimo teikti paraiškas I dalyje nurodyta reikšmę.
Paraiška
Pareiškėjo paraiška (įskaitant priedus), teikiama dėl Fondo pagal šį
Kvietimą teikti paraiškas.
Galutiniai
naudos MVĮ (kaip apibrėžta), gaunančios finansavimą iš kiekvieno atitinkamo
gavėjai
Fondo.
Finansinis reglamentas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių
taisyklių.
Fondas arba Finansinė Kiekvienas iš šių fondų: „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II“,
priemonė
finansuojamas iš ERPF“ (toliau – Ankstyvosios stadijos ir plėtros
fondas II), „Plėtros fondas I“, finansuojamas iš ERPF“
(toliau – Plėtros fondas I), „Plėtros fondas II“, finansuojamas iš ERPF“
(toliau – Plėtros fondas II) ir „Bendrai su verslo angelais investuojantis
fondas, finansuojamas iš ERPF“ (toliau – Bendrai su verslo angelais
investuojantis fondas).
Fondo valdytojas arba Subjektas, kurį atrinks INVEGA (Atrankoje dalyvaujant ERPB), vykdantis
Finansų tarpininkas
rizikos kapitalo investicijas suteikiant ilgalaikį nuosavą kapitalą ir (ar)
kvazinuosavą kapitalą pagal šį Kvietimą teikti paraiškas.
Finansavimo sutartis
Veiklos ir finansavimo sutartis, susijusi su Finansine priemone bei
sudaryta tarp atrinkto Fondo valdytojo ir INVEGOS šio Kvietimo teikti
paraiškas bei Atrankos pagrindu.
Bendrasis bendrosios 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo
išimties reglamentas tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka
arba BBIR
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L p. 1).
INVEGA
UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“.
Finansinių priemonių 2014 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu
taisyklės
Nr. 1K-326 patvirtintos Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės.
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Atranka

Šiame Kvietime teikti paraiškas nustatytas procesas, kuriuo atrenkamas
kiekvienas Fondo valdytojas.
Atrankos dokumentai Kvietimas teikti paraiškas (įskaitant visus jo priedus) ir bet kokia kita
informacija, kurią INVEGA teikia Pareiškėjams raštu ir skelbia INVEGA
svetainėje: http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos/kvietimas/.
Trumpasis
kriterijų Kriterijai, kuriuos INVEGA (Atrankoje dalyvaujant ERPB) taiko vien tik
sąrašas
savo nuožiūra, siekiant įvertinti Pareiškėjo kaip perspektyvaus Fondo
valdytojo tinkamumą Finansinės priemonės atžvilgiu, kaip numatyta šio
Kvietimo teikti paraiškas V dalyje.
Maža arba vidutinė Įmonės, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo
įmonė arba MVĮ
plėtros įstatyme labai mažoms, mažoms arba vidutinėms įmonėms
nustatytus kriterijus.
III.

VEIKSMAI, KURIŲ TIKIMASI IŠ ATRINKTO PAREIŠKĖJO (FONDO VALDYTOJO)

Kiekvieno Fondo valdytojas privalės realizuoti, įsteigti ir įgyvendinti atitinkamą fondą, kaip numatyta
taikytinose Bendrųjų nuostatų reglamento nuostatose, įskaitant 37 bei 38 straipsnius, ir pilnai
laikantis visų taikytinų įstatymų / reglamentų bei geriausios praktikos profesinių standartų, įskaitant
dėl aplinkos, socialinių ir valdymo klausimų.
Konkrečiai kalbant, Fondo valdytojas be kitų dalykų bus atsakingas už:
i)

ii)
iii)
iv)
v)

tinkamos fondo struktūros, skirtos palengvinti išorines investicijas į Galutinius naudos
gavėjus, suformulavimą, reikalingų juridinių asmenų įsteigimą ir derėjimąsi dėl teisinių
sąlygų bei visos teisinės dokumentacijos, reikalingos Fondui, parengimą;
kreipimąsi į potencialius investuotojus ir nepriklausomų privačių investuotojų
pritraukimą į Fondą;
investicijų į Galutinius naudos gavėjus šaltinių suradimą, investicijų vykdymą, valdymą ir
realizavimą;
užtikrinimą, kad būtų įdiegtos efektyvios ir veiksmingos vidaus kontrolės sistemos; bei
ataskaitų apie Fondo finansinę ir veiklos pažangą teikimą Fondo investuotojams.

Fondo valdytojo įsipareigojimai ir atsakomybė bus detaliau numatyti Finansavimo sutartyje, pagal
kurią bus valdomas kiekvienas Fondas. Nebaigtinė pagrindinių sąlygų, taikomų kiekvienam Fondui,
santrauka, į kurią Pareiškėjai turėtų atsižvelgti, kartu su visais Atrankos dokumentais, pateikiama
1 priede.
Preliminarus finansavimo paskirstymas kiekvienam Fondui ir atitinkamas identifikacinis numeris,
kuris turi būti nurodytas kiekvienoje Paraiškoje:
Fondas

Preliminarus
paskirstymas

Plėtros fondas I
Plėtros fondas II
Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas
II
Bendrai
su
verslo
angelais
investuojantis fondas

14,51 mln. EUR
16,18 mln. EUR
13,76 mln. EUR
10,23 mln. EUR

finansavimo Kvietimo
teikti
paraiškas
nuoroda
2017/BFF/DF-1
2017/BFF/DF-2
2017/BFF/VCF
2017/BFF/BAF
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Pareiškėjai gali pareikšti savo susidomėjimą dėl finansavimo įnašo, neviršijančio pirmiau nurodytos
visos preliminarios sumos, skirtos konkrečiam Fondui. Gavus atitinkamus patvirtinimus, kiekvienam
Fondui skirta preliminari finansavimo suma gali būti pakeista INVEGOS nuožiūra, atsižvelgiant, be
kita ko, į Verslo finansavimo fondui skirtą finansavimo sumą. Bet kurio Fondo įgyvendinimo
laikotarpiu INVEGA, gavusi atitinkamus patvirtinimus, gali toliau nuspręsti didinti arba mažinti
konkrečiam Fondui paskirtą finansavimą ir (ar) perskirstyti turimas sumas Fondui(-ams),
pasiekusiam(-iems) geriausių rezultatų, siekiant iki maksimumo padidinti Galutiniams naudos
gavėjams prieinamo finansavimo įsisavinimą.
IV.

PARAIŠKOS TEIKIMAS

Paraiškos forma, skirta pareikšti susidomėjimą, pridėta prie šio dokumento kaip 2 priedas. 3 priede
pateiktas minimalios informacijos, kuri privalo būti įtraukta į Verslo planą, šablonas. Pareiškėjai
turėtų atkreipti dėmesį, kad Paraiška (įskaitant priedus) turėtų būti parengta raštu, ir joje turėtų būti
pateikta visa susijusi informacija, kuri privalo būti pakankamai detali, kad INVEGA (dalyvaujant ERPB)
galėtų atlikti išsamų, informacija pagrįstą vertinimą, įskaitant pagrindžiamuosius dokumentus,
kuriuos Pareiškėjas mano esant reikalingus arba aktualius šiuo tikslu. Rengdami Paraišką, Pareiškėjai
turėtų atsižvelgti į visus Atrankos dokumentus.
Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad INVEGA visas Paraiškas ir pagrindžiančią medžiagą
elektroniniu ir popieriniu pavidalu pateiks ERPB, su tikslu, kad ERPB dalyvautų Atrankoje ir Fondų
įgyvendinime.
Pateikta Paraiška laikoma tinkama, jeigu ji atitinka visus šiuos tinkamumo kriterijus (toliau –
Tinkamumo kriterijai):
1. Ji yra gauta iki Paraiškos pateikimo datos tiek (i) elektroniniu paštu, tiek (ii) registruotu paštu
arba kurjeriu pagal šio Kvietimo teikti paraiškas reikalavimus.
2. Ji apima tinkamai pasirašytą ir užpildytą paraiškos formą kartu su priedais, iš esmės –
2 priede pateiktą formą.
3. Ji apima verslo planą, kuriame pateikiami visi svarbūs informacijos aspektai, nurodyti
3 priede (toliau – Verslo planas).
4. Ji apima tinkamai pasirašytas deklaracijas, kurių formos pateiktos 4 priede.
5. Visa informacija ir dokumentai (įskaitant dokumentus, nurodytus 2, 3 ir 4 punktuose)
pateikiami tiek anglų, tiek lietuvių kalbomis.
Pareiškėjai gali prašyti, kad INVEGA pateiktų paaiškinimus dėl šio Kvietimo teikti paraiškas ir
kiekvieno Fondo ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 8 d. Tokiuose prašymuose privalu nurodyti Kvietimo
teikti paraiškas dėl atitinkamo Fondo identifikacinį numerį ir Pareiškėjo pavadinimą, ir jie turi būti
teikiami raštu elektroniniu paštu, elektroninio pranešimo tekstą rašant lietuvių arba anglų kalba:
El pašto adresas:
equity@invega.lt
INVEGA pasistengs atsakyti į prašymus pateikti paaiškinimus. Atsakymai į susijusius prašymus
pateikti paaiškinimus, gautus per nustatytą terminą, bus paskelbti vienu kartu ar per kelis kartus
INVEGOS svetainėje: http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos/kvietimas/ 2017 m. kovo 15 d.
arba iki šios dienos. Pareiškėjai nebus atskirai informuojami apie konkrečią dieną, kurią tokie
paaiškinimai bus paskelbti.
Pareiškėjas privalo pateikti Paraišką INVEGAI tiek i) elektroniniu paštu (PDF formatu), tiek
ii) registruotu paštu arba per kurjerį, ne vėliau kaip iki Paraiškos pateikimo datos 2017 m. kovo 22 d.
šiais adresais:
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El. pašto adresas:
equity@invega.lt
Pašto adresas:
UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas
Vilnius 09308
Lietuva
Teikiant elektroninę Paraiškos versiją, elektroninio pašto temos laukelyje turėtų būti nurodyti šie
duomenys: „Paraiška | [Kvietimo teikti paraiškas nuoroda] | [Pareiškėjo pavadinimas]“.
Siekiant nustatyti, ar Paraiška buvo gauta iki Paraiškos pateikimo datos, Paraiška bus laikoma gauta:
i) elektroninio laiško atveju – tą dieną, kai INVEGA gauna elektroninį laišką, ir ii) registruoto pašto
arba pristatymo per kurjerį atveju – Pareiškėjo laiško išsiuntimo pirmiau nurodytu teisingu adresu,
kurį įrodo registruoto pašto antspaudas arba siuntos gavimo patvirtinimas, dieną. Tam, kad Paraiška
būtų laikoma tinkama, visos Paraiškos dalys, pateiktos tiek elektroniniu paštu, tiek registruotu paštu
arba per kurjerį, turi būti laikomos gautomis iki Paraiškos pateikimo datos. Pareiškėjai turėtų
atkreipti dėmesį, kad Paraiška (įskaitant priedus) turėtų būti pateikta tiek lietuvių, tiek anglų
kalbomis.
Gavusi Paraišką, INVEGA išsiunčia tai patvirtinantį elektroninį laišką kiekvienam Pareiškėjui. Toks
patvirtinimas nereikš Paraiškos išsamumo ar tinkamumo pripažinimo.
Ne vėliau kaip iki Paraiškos pateikimo datos Pareiškėjas gali keisti, naujai formuluoti arba papildyti
savo Paraišką pirmiau nustatyta tvarka. Pareiškėjas gali atsiimti savo Paraišką bet kuriame Atrankos
etape, išsiųsdamas INVEGAI pirmiau nurodytais adresais i) elektroninį laišką ir ii) raštą, kuriame būtų
konstatuojama, kad Pareiškėjas pageidauja pasitraukti iš Atrankos.
Pareiškėjų pateiktos Paraiškos (įskaitant priedus) ir su ja susijusi medžiaga nebus grąžinama
Pareiškėjams, įskaitant ir Pareiškėjo pasitraukimo iš Atrankos atveju.
Pareiškėjai gali pateikti atskirą Paraišką vienam ar keletui Fondų. Atrankos metu INVEGA
(dalyvaujant ERPB) gali vien tik savo nuožiūra svarstyti Pareiškėją bet kurio Fondo atžvilgiu pagal šį
Kvietimą teikti paraiškas.
V.

ATRANKOS PROCESAS

Gavusi Paraišką (-as), INVEGA (dalyvaujant ERPB) įvertina Paraišką (-as) šiame dokumente aprašyto
proceso tvarka.
Atranka vykdoma vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo ir proporcingumo principais bei laikantis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
Priimant sprendimus, susijusius su atranka, vadovaujamasi racionalumo principu. INVEGA
(dalyvaujant ERPB) išnagrinės visas Paraiškas jas palygindama, taikydama profesionalią analizę ir
nuovokumą, atsižvelgdama į šio Kvietimo teikti paraiškas reikalavimus ir Trumpąjį kriterijų sąrašą
bei kriterijus ir principus, numatytus Bendrųjų nuostatų reglamente, Komisijos deleguotajame
reglamente, Finansiniame reglamente ir taikytinose Finansinių priemonių taisyklėse. Pirmiausia,
atrinkdama Fondo valdytoją Finansinei priemonei įgyvendinti, INVEGA (dalyvaujant ERPB) privalės
įsitikinti, kad Fondo valdytojas atitinka minimalius reikalavimus, numatytus Komisijos deleguotojo
reglamento 7 straipsnio 1 dalyje ir Finansinių priemonių taisyklėse. Atrankos vykdymo tikslais
INVEGA turi teisę kreiptis ir (ar) gauti informaciją apie Pareiškėjus iš trečiųjų šalių.
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Iš pradžių, INVEGA (dalyvaujant ERPB) įvertina, ar dėl atitinkamo Fondo pateikta Paraiška atitinka
Tinkamumo kriterijus pagal šiame Kvietime teikti paraiškas numatytus reikalavimus. Tinkamumo
kriterijų neatitinkanti Paraiška bus atmesta, ir Pareiškėjas bus apie tai atitinkamai informuotas.
INVEGA gali paprašyti, kad Pareiškėjas pateiktų paaiškinimus dėl techninio, formaliojo ar
kanceliarinio pobūdžio klausimų su sąlyga, jog tokie paaiškinimai nesuteiks galimybės atitinkamam
Pareiškėjui netinkamai pagerinti savo paraišką ar kitokiu būdu iškraipyti konkurenciją tarp
Pareiškėjų.
INVEGA (dalyvaujant ERPB) įvertina visas Paraiškas, atitinkančias Tinkamumo kriterijus, pagal
konkurencines sąlygas naudojant šį Trumpąjį kriterijų sąrašą:
Trumpasis kriterijų sąrašas
1

Valdymas

Reikšmingumas
40 proc.

1.1 Atitinkama kandidato į Fondo valdytojus investavimo patirtis
įgyvendinant panašias į įgyvendinamąją priemones
1.2 Kandidato į Fondo valdytojus komandos narių profesinės žinios ir
patirtis
1.3 Komandos profilis, įskaitant ankstesnę bendrą darbo patirtį,
komandos sutelktumas, kaita ir stabilumas, būtinybė samdyti arba
užpildyti spragas ir kiti darbų perėmimo klausimai
1.4 Kandidato į Fondo valdytojus veiklos, techninis ir finansinis
pajėgumas, įskaitant buvimas atitinkamoje rinkoje
1.5 Gebėjimas parodyti papildomą veiklą, palyginant su dabartine veikla
(jeigu tokia yra)
1.6 Kandidato į Fondo valdytojus komandos narių ankstesnė investavimo
patirtis
1.7 Kandidato į Fondo valdytojus komandos narių motyvacija,
atsidavimas ir verslumas
2

Investavimo strategija

30 proc.

2.1 Fondo strategijos pagrįstumas ir įgyvendinamumas, įskaitant Fondo
strategijos ir planuojamo Fondo pelno konkurencinę padėtį
2.2 Gebėjimas įvykdyti Fondo strategiją
2.3 Galutiniams naudos gavėjams teikiamam finansavimui taikytinos
sąlygos, įskaitant kainodarą
2.4 Gebėjimas suteikti pridėtinės vertės Galutiniams naudos gavėjams
2.5 Galutinių naudos gavėjų nustatymo ir vertinimo metodikos tvirtumas
ir patikimumas
2.6 Planuojamos investicijos, patvirtinančios Fondo strategiją
3

Struktūra ir sąlygos

30 proc.

3.1 Fondo sąlygos, įskaitant valdymo išlaidas ir mokesčius, pelno
pasidalijimo struktūra bei siūloma jų skaičiavimo metodika
7

3.2 Siūlomos priemonės, skirtos suderinti kandidato į Fondo valdytojus ir
Verslo finansavimo fondo interesus, bei priemonės galimiems interesų
konfliktams valdyti
3.3 Teisinė ir organizacinė struktūra, įskaitant kandidato į Fondo
valdytojus korporatyvinį valdymą ir nepriklausomumą
3.4 Gebėjimas pritraukti papildomų finansinių lėšų, skirtų investicijoms į
Galutinius naudos gavėjus, įskaitant ankstesnių fondo investuotojų (jeigu
tokių yra) įsipareigojimus
3.5 Kandidato į Fondo valdytojus finansinis įsipareigojimas Fondui
Numatoma, kad, remiantis tinkamų Paraiškų įvertinimu, bus sudarytas trumpasis Pareiškėjų sąrašas,
į kurį bus įtrauktas vienas arba daugiau Pareiškėjų, siekiant paskirti vieną Fondo valdytoją
kiekvienam atitinkamam Fondui. Šiame etape į trumpąjį sąrašą neįtraukti Pareiškėjai bus atitinkamai
informuojami.
Į trumpąjį sąrašą įtrauktas(-i) Pareiškėjas(-ai) gali vien tik INVEGOS nuožiūra (dalyvaujant ERPB) būti
pakviestas(-i) pristatyti INVEGAI ir ERPB Verslo planą (-us) ir atsakyti į su juo susijusius klausimus
Vilniuje iki 2017 m. birželio 30 d. Prieš tokį pristatymą INVEGA vien tik savo nuožiūra gali nuspręsti
užduoti papildomus klausimus arba paprašyti papildomos informacijos iš Pareiškėjo(-ų), įtraukto(-ų)
į trumpąjį sąrašą. Be to, INVEGA savo nuožiūra gali įtraukti papildomą Pareiškėją(-us) į trumpąjį
sąrašą arba pašalinti jau įtrauktą(-us) Pareiškėją(-us) iš jo.
Po tokių pristatymų INVEGA (dalyvaujant ERPB) iš naujo įvertins į trumpąjį sąrašą įtrauktą(-us)
Pareiškėją(-us) ir stengsis atrinkti vieną Pareiškėją, kurio atžvilgiu atliks vieną ar daugiau tolesnių
išsamaus patikrinimo procesų. Toks išsamus patikrinimas bus atliktas, siekiant patvirtinti Fondo
valdytojo pasirinkimą ir pereiti prie Finansavimo sutarties pasirašymo bei įgyvendinimo. Paprastai
išsamus patikrinimas apima apsilankymą vietoje. Į išsamaus patikrinimo procesą neįtraukiamos
teisinės derybos. Siekiant aiškumo, INVEGA savo nuožiūra gali vykdyti išsamų patikrinimą su keliais
Pareiškėjais bet kuriame proceso etape.
Atkreiptinas dėmesys, kad INVEGA (dalyvaujant ERPB) turi teisę atrinkti Fondo valdytoją pagal šiame
dokumente aprašytą procesą. Nė vienas Pareiškėjas neturi ir negali turėti jokios pretenzijos ar kitos
teisės INVEGOS arba ERPB atžvilgiu ir negali tikėtis būti galutinai atrinktas kaip Fondo valdytojas.
Taip pat INVEGA pasilieka teisę bet kuriuo metu atšaukti Atranką. Be to, INVEGA taip pat gali pakeisti
ir (ar) papildyti Atrankos procesą ir savo taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, taikomomis
sąlygomis, su sąlyga, kad bus laikomasi pirmiau nurodytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų. INVEGA atitinkamai informuos
neatrinktus Pareiškėjus. Derybų dėl sutarties procesas negali būti laikomas baigtu prieš INVEGAI ir
Pareiškėjui(-ams) susitariant dėl visų atitinkamų sąlygų ir INVEGAI pasirašant Finansavimo sutartį
pagal INVEGOS vidaus taisykles ir procedūras.
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Kvietimo teikti paraiškas
1 priedas
FINANSINĖMS PRIEMONĖMS TAIKOMOS SĄLYGOS
Visos sąvokos, rašomos didžiąja raide, šiame Priede turi tokias pačias reikšmes, kaip nurodyta
Kvietime teikti paraiškas, nebent pagal kontekstą būtų reikalaujama kitaip.
Pagrindinės nebaigtinės sąlygos, taikomos kiekvienai Finansinei priemonei, išdėstytos atskirame
Priede, taikomame konkrečiai Finansinei priemonei.

9

„PLĖTROS FONDAS I“ TAIKOMOS SĄLYGOS
Pareiškėjai turėtų taip pat vadovautis atitinkamais sąvokų apibrėžimais, pateiktais Bendrojo
bendrosios išimties reglamento 2 straipsnyje, ypač 2 straipsnio 66–82 dalyse.
Finansinė priemonė „Plėtros fondas I“.
/ Fondas
Konkretus Fondo pavadinimas turi būti nurodytas Finansavimo sutartyje.
Fondo tikslai

Teikti kapitalą diversifikuoto MVĮ, siekiančių patekti į naujas rinkas arba
sektorius, kurti naujus produktus arba kitaip realizuoti plėtros planus,
porfelio vystymui.
Fondas turėtų vykdyti tikslines investicijas į maždaug 10 Galutinių naudos
gavėjų, įskaitant maždaug 3 investicijas į naujai įsteigtus Galutinius naudos
gavėjus.

Preliminari
finansavimo
paskirstymo
Finansinei
priemonei

Pagal Kvietime teikti paraiškas nustatytas sąlygas, tikimasi, kad bendra
finansavimo suma, skirta Finansinės priemonės įgyvendinimui, sudarys
suma 14,51 mln. EUR.

Valstybės pagalbos Fondo valdytojas pagal sutartį turi užtikrinti, kad Fondo investicijos atitiktų
režimas
Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą ir Valstybės pagalbos schemą,
patvirtintą 2016 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro
įsakymu Nr. 4-807 (toliau – Valstybės pagalbos schema), ir būtų
vykdomos kaip numatyta šiose Sąlygose.
Investicijų tipas

Investicijos turi būti atliekamos nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo
kapitalo forma, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento
2 straipsnio 66 dalyje ir 74 dalyje.

Tinkamos
investicijos

1. Fondas turi investuoti į įmones, kurios pradinių rizikos finansų
investicijų metu yra nebiržinės MVĮ ir atitinka bent vieną iš sąlygų,
nustatytų Bendrojo bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio
5 dalyje:
a) jos nevykdo veiklos jokioje rinkoje;
b) jos vykdo veiklą bet kurioje rinkoje mažiau nei 7 metus nuo savo
pirmo komercinio pardavimo;
c) joms reikia pradinės rizikos finansų investicijos, kuri, remiantis
verslo planu, parengtu siekiant patekti į naują produkto ar
geografinę rinką, yra didesnė nei 50 proc. jų vidutinės metinės
apyvartos per ankstesnius 5 metus.
2. Fondas taip pat gali atlikti paskesnes investicijas į tinkamas finansuoti
įmones, kurios atitinka kriterijus, numatytus Bendrojo bendrosios
išimties reglamento 21 straipsnio 6 dalyje:

a) visa rizikos finansų suma neviršija 15 mln. EUR vienai finansuoti
tinkamai įmonei pagal bet kokią rizikos finansų priemonę, kaip
numatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio
9 dalyje;
b) paskesnių investicijų galimybė buvo numatyta pirminiame verslo
plane;
c) įmonė, gaunanti paskesnes investicijas, netapo susijusi, kaip
numatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo
3 straipsnio 3 dalyje, su kita įmone, išskyrus finansų tarpininką
arba nepriklausomą privatų investuotoją, teikiantį rizikos finansus
pagal priemonę, nebent naujas subjektas atitinka MVĮ apibrėžties
sąlygas.
Kiti paskesnėms investicijoms taikomi apribojimai aprašyti šių Sąlygų
skyriuje „Paskesnės investicijos“ ir gali būti detaliau numatyti Finansavimo
sutartyje.
Investavimo etapas
ir
finansavimo
panaudojimas

1. Nepažeidžiant taikytinų valstybės pagalbos taisyklių, Fondo
teikiama finansavimo parama turi būti panaudojama:
a) naujoms įmonėms steigti;
b) ankstyvojo etapo kapitalui (t. y. parengiamojo etapo ir veiklos
pradžios kapitalui);
c) plėtros kapitalui;
d) kapitalui, skirtam įmonės bendrai veiklai stiprinti;
e) naujų projektų realizavimui; arba
f) naujai egzistuojančių įmonių plėtrai.
2. Fondo teikiama finansavimo parama gali apimti investicijas į
a) materialųjį ir nematerialųjį turtą, b) apyvartinį kapitalą pagal
taikytinas valstybės pagalbos taisykles, ir siekiant stimuliuoti
privatų sektorių kaip finansavimo įmonėms tiekėją, bei c) įmonių
nuosavybės teisių perdavimo išlaidoms padengti su sąlyga, kad
tokie perdavimai vyksta tarp nepriklausomų investuotojų.
3. Fondo remiamos investicijos negali būti fiziškai užbaigtos arba
visiškai įgyvendintos investavimo sprendimo priėmimo dieną
(investavimo sutarties pasirašymo dieną).

Pakeitimo kapitalas

Fondas gali teikti pakeitimo kapitalą, tik jeigu jis yra derinamas su nauju
kapitalu, sudarančiu bent 50 proc. kiekviename investavimo etape į
tinkamą finansuoti Galutinį naudos gavėją.

Investavimo
teritorija

Pradinių rizikos finansų investicijų mokėjimų momentu Galutiniai naudos
gavėjai turi veikti (t. y. būti įsisteigę arba turėti filialą) Lietuvos
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Respublikoje. Atlikus tokią investiciją, Galutiniai naudos gavėjai turi veikti
ES, ir investicijų lėšomis sukurta nauda turi atitekti Lietuvai.
Tačiau, neatsižvelgiant į tai, Fondas gali investuoti iki kiekio, lygaus
100 proc. papildomo finansavimo, pritraukto iš nepriklausomų privačių
investuotojų į Galutinius naudos gavėjus, kurie veikia už Lietuvos
Respublikos ribų, bet ES ribose, su sąlyga, kad tokios investicijos neviršys
50 proc. nuo visos sumos, Fondo investuotos į Galutinius naudos gavėjus.
Nepriklausomi
privatūs
investuotojai

Fondas turi pritraukti papildomas lėšas iš nepriklausomų privačių
investuotojų, kaip numatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento
21 straipsnio 10 ir 11 dalyse.
Fondas turėtų stengtis pritraukti mažiausiai 10 mln. EUR papildomų lėšų
iš nepriklausomų privačių investuotojų.
Tikėtina bendroji lėšų suma, kuri turi būti pritraukta iš nepriklausomų
privačių investuotojų Fondo lygmeniu, turi būti nurodyta Paraiškoje.
Siekiant išvengti abejonių, nei Verslo finansavimo fondas, nei Fondo
valdytojas ar ūkio subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Fondo
valdytoju, nelaikomi nepriklausomais privačiais investuotojais.

Fondo
valdytojo Priklausomai nuo Fondo valdytojo ir jo komandos narių finansinės
finansinis
padėties ir įgyvendinamumo vertinimo, Fondo valdytojas turi prisiimti
įsipareigojimas
reikšmingą finansinį įsipareigojimą Fondui, siekiant padidinti Fondo
valdytojo ir investuotojų suinteresuotumo Fondu suderinimą. Pareiškėjai
Verslo plane privalo nurodyti siūlomą finansinį įsipareigojimą Fondui.
Valiuta

Visi įsipareigojimai Fondui turi būti išreikšti eurais.

Fondo investavimo Iki 5 metų nuo pirmojo Fondo užbaigimo (su galimybe pratęsti), su sąlyga,
laikotarpis
kad bet kuriuo atveju negalima atlikti pradinių investicijų į tinkamas
finansuoti įmones po 2023 m. gruodžio 31 d.
Paskesnės
investicijos

Jeigu a) Finansavimo sutartis dėl Fondo bus pasirašyta iki 2017 m.
gruodžio 31 d., ir b) bent 55 proc. finansavimo, numatyto Finansavimo
sutartyje, yra investuota į Galutinius naudos gavėjus arba išmokėta kaip
valdymo mokestis, iki 20 proc. įsipareigojimų tam tikromis sąlygomis gali
būti skirta paskesnėms investicijoms ne ilgesnį laikotarpį negu ketveri
metai nuo 2023 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad laikomasi Bendrųjų
nuostatų reglamento 42 straipsnio 3 dalies nuostatų.

Didžiausia investicija Bendra investicijų, įskaitant ir paskesnes investicijas, į vieną tinkamą
finansuoti Galutinį naudos gavėją suma negali būti didesnė nei 20 proc.
nuo visų įsipareigojimų Fondui su sąlyga, kad tokios sumos (įskaitant bet
kokį bendrą investavimą su kitu Verslo finansavimo fondo remiamu
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finansų tarpininku) negali viršyti Bendrojo bendrosios išimties reglamento
21 straipsnio 9 dalyje nustatytos sumos.
Fondo trukmė

Iki 10 metų su galimybe pratęsti. Pareiškėjai Verslo plane turi nurodyti
siūlomą konkrečią Fondo trukmę kartu su siūlomais pratęsimais.

Reikalavimai Fondo Fondo valdytojas turi turėti atsidavusią investavimo komandą, kurią
valdytojui
sudarytų patyrę profesionalai, turintys tinkamų įgūdžių ir žinių apie
Lietuvos rinką. Fondo valdytojas turi veikti pagal geriausią rinkos praktiką,
vadovautis profesiniais standartais, kuriuos išleido „Invest Europe“,
Institucinių ribotos atsakomybės narių asociacija ir kitos pripažintos
institucijos. Fondo valdytojas turi veikti savarankiškai.
Fondo valdytojas turi vykdyti Komisijos deleguotojo reglamento
6 straipsnyje numatytas pareigas ir atitikti minimalius reikalavimus,
numatytus Komisijos deleguotojo reglamento 7 straipsnio 1 dalyje ir
Finansinių priemonių taisyklėse.
Fondo valdytojas turi būti valdomas komerciniu pagrindu ir atitikti visus
kriterijus, numatytus Bendrojo bendrosios išimties reglamento
21 straipsnio 15 dalyje.
Galutiniams naudos gavėjams skirtas finansavimas turi būti pagrįstas
įgyvendinamu verslo planu, kuriame numatyti produktų, pardavimų ir
pelningumo plėtros duomenys, siekiant iš anksto nustatyti finansinį
įgyvendinamumą, ir kuriame kiekvienai investicijai yra numatyta aiški ir
reali pasitraukimo strategija.
Valdymo mokestis

Fondo valdytojas turi teisę gauti valdymo mokestį, dėl kurio bus susitarta
Finansavimo sutartyje.
Siūlomas valdymo mokestis (kuris privalo apimti visas Fondo veiklos
išlaidas, įskaitant ir visus taikytinus mokesčius) ir skaičiavimo metodika
turi būti nurodyti Verslo plane bei atitikti Komisijos deleguotojo
reglamento 12–14 straipsnių reikalavimus.
Visi investuotojai į Fondą privalo skirti dalį jų finansinio įsipareigojimo
(proporcingai jų finansiniam įsipareigojimui Fondui) valdymo mokesčiui
sumokėti.
Atranka, vykdoma šiai Finansinei priemonei, yra atviras konkursas pagal
Komisijos deleguotojo reglamento 13 straipsnio 6 dalį.
Valdymo išlaidos ir mokesčiai negali būti mokami praėjus šešeriems
metams nuo 2023 m. gruodžio 31 d. (t. y. 2029 m. gruodžio 31 d.).
Valdymo išlaidos ir mokesčiai, kurie turi būti sumokėti po 2023 m.
gruodžio 31 d., negali viršyti 1,5 proc. metinių Galutiniams naudos
gavėjams nuosavo kapitalo forma sumokėtų sumų, kurios dar turi būti
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grąžintos Fondui, skaičiuojant pro-rata temporis nuo 2023 m. gruodžio
31 d. iki ankstesnės iš šių datų: i) investicijos grąžinimo, ii) išieškojimo
procedūros pabaigos įsipareigojimų nevykdymo atvejais, ir
iii) 2029 m. gruodžio 31 d.
Fondo
pajamų Finansinė priemonė bus remiama pagal Valstybės pagalbos schemą, pagal
paskirstymas
kurią Verslo finansavimo fondo grynosios grąžos viršutinė riba bus
nustatyta Investuotojų gaunamos pelno dalies (kaip apibrėžta toliau
tekste) lygmeniu, paskirstant šią sumą viršijančią dalį, kaip paskatas
nepriklausomiems privatiems investuotojams ir Fondo valdytojui.
Fondo gaunamos pajamos turi būti paskirstomos tokiu būdu, kad
kiekvienas investuotojas gautų grynąją investicijų grąžą, lygią 6 proc. per
metus (Investuotojų gaunama pelno dalis), prieš Fondo valdytojui įgyjant
teisę gauti pelno dalį (Valdytojo pelno dalis).
Pareiškėjai Verslo plane turi pateikti pasiūlymus dėl Valdytojo pelno dalies
procento ir kompensacijos mechanizmo (jeigu toks bus) Fondo valdytojui
Investuotojų gaunamos pelno dalies atžvilgiu.
Tikėtina, kad Finansavimo sutartyje gali būti reikalingi Valdytojo pelno
dalies sąlyginio deponavimo arba užtikrinimo susitarimai, siekiant
užtikrinti Valdytojo pelno dalies susigrąžinimo įsipareigojimus Fondo
valdytojo atžvilgiu.
Investicinis
komitetas

Fondo valdytojas turi sudaryti Fondo investicinį komitetą (toliau –
Investicinis komitetas), kuris be kitų dalykų turi būti atsakingas ir už visų
Fondo sprendimų dėl investavimo ir investicijų atsisakymo svarstymą bei
tvirtinimą. Investicinis komitetas turi būti nepriklausomas nuo
investuotojų ar kitų trečiųjų šalių įtakos, ir pradžioje jis turėtų būti
sudarytas iš Fondo valdytojo atstovų.

Fondo patariamasis Fondas turi turėti patariamąjį komitetą (toliau – Patariamasis komitetas),
komitetas
sudarytą iš Fondo didžiausių investuotojų atstovų. Patariamasis komitetas
turi būti šaukiamas Finansavimo sutartyje nustatytu dažnumu ir vykdyti
šias funkcijas: i) teikti bendras rekomendacijas Fondo valdytojui,
ii) peržiūrėti Fondo veiklą ir valdymą, iii) peržiūrėti interesų konfliktus bei
patvirtinti Fondo valdytojo pasiūlymus, kaip spręsti tokius interesų
konfliktus, ir iv) vykdyti kitas pareigas, nurodytas Finansavimo sutartyje.
Netinkamos
investicijos

Netinkamomis investicijomis iš Fondo turi būti laikomos investicijos:
a) į veiklas, nurodytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento
1 straipsnio 2–5 dalyse;
b) į ERPF reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nurodytas veiklas;
c) kuriomis siekiama apmokėti išlaidas, jau anksčiau finansuotas
(apmokėtas) iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų, kitų
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Europos Sąjungos priemonių arba iš tos pačios Europos
struktūrinio ir investicinio fondo priemonės pagal kitą veiksmų
programą;
kuriomis siekiama refinansuoti arba pertvarkyti esamas paskolas
arba lizingą;
į išankstinį dotacijos finansavimą;
susijusios su pažeidimais ar sukčiavimu;
į grynai finansinę veiklą arba nekilnojamojo turto plėtrą, kai ji
vykdoma kaip finansinių investicijų veikla;
į vartojimui skirtą finansavimą;
apimančias neužstatytos arba užstatytos žemės pirkimą už sumą,
viršijančią 10 proc. Verslo finansavimo fondo įnašo, mokamo
Galutiniam naudos gavėjui (kaip numatyta Komisijos deleguotojo
reglamento 4 straipsnyje).

Sektoriai, kuriems Fondas negali investuoti į sektorius, kuriems taikomi apribojimai, ir kurie
taikomi apribojimai turi būti nustatyti Finansavimo sutartyje bei inter alia apimti veiklą,
įtrauktą į Europos vystymosi finansavimo institucijų (angl. EDFI) suderintų
išimčių sąrašą.
Be to, projektai nėra finansuojami, kai toliau nurodyta veikla sudaro
didžiają projekto rėmėjo pagrindinės veiklos arba projekto veiklos dalį:
–
–
–

Interesų konfliktai

a) Ginklų ir amunicijos b) tabako gaminių c) stipriųjų alkoholinių
gėrimų gamyba arba prekyba jais;
Azartiniai lošimai, kazino ir jiems prilygstanti veikla;
Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) gamyba arba prekyba
jais.

Fondas turi sudaryti visus sandorius komerciniu principu (rinkos
sąlygomis).
Fondo valdytojas nedelsiant turi nurodyti ir visiškai atskleisti
Patariamajam komitetui bet kokią veiklą, dėl kurios galėtų kilti faktiniai
arba potencialūs interesų konfliktai, bei turi kreiptis į Patariamąjį komitetą
dėl veiksmų, kurių reikia imtis.

Fondo ir Fondo Fondas turi būti įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Fondo
valdytojo
veiklos valdytojas ir visi susiję subjektai (pvz.: investicijų patarėjas, Valdytojo
vykdymo vieta
sėkmės mokestį gaunanti bendrovė) turi būti įsteigti Europos Sąjungoje.
Ataskaitų rengimas

Fondo valdytojas periodiškai turi teikti nustatytos formos ir apimties
informaciją, vadovaujantis „Invest Europe“ ataskaitų rengimo gairėmis,
taip pat visą papildomą informaciją, kuri gali būti reikalinga pagal
taikytinus reglamentus arba įstatymus, įskaitant Bendrąjį bendrosios
išimties reglamentą, Bendrųjų nuostatų reglamentą, Komisijos
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įgyvendinimo reglamentą ir ERPF reglamentą, arba kuri kitaip turi būti
numatyta Finansavimo sutartyje.
Fondo valdytojas turi pateikti prašomų dokumentų, susijusių su Fondo
investicijomis ir veikla, elektronines kopijas.
Atitiktis

Fondo valdytojas turi užtikrinti atitiktį atitinkamiems standartams ir
taikytiniems įstatymams dėl pinigų plovimo prevencijos, kovos su
terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu.
Šiuo tikslu Fondo valdytojas turi nustatyti ir taikyti vidaus kontrolės
procedūras, skirtas i) užkirsti kelią Fondui arba Galutiniam naudos gavėjui
dalyvauti pinigų plovimo arba mokesčių vengimo schemoje, vykdyti
apgaulingą, priverstinę, slaptą ar korupcinę veiklą arba kitą baudžiamąją
ar teroristinę veiklą, ir ii) patvirtinti nepriklausomų privačių investuotojų,
kiekvieno numatomo Galutinio naudos gavėjo ir kiekvieno su jais susijusio
asmens sąžiningumą.
Fondas, Fondo valdytojas ir kiti subjektai, dalyvaujantys Finansinės
priemonės įgyvendinime, negali būti įsteigti ir palaikyti verslo santykių su,
investuoti į arba per subjektus, įsteigtus teritorijose, kurių jurisdikcijos
nebendradarbiauja su Europos Sąjunga, taikant tarptautiniu mastu
suderintus mokestinius standartus, ir turi perkelti tokius reikalavimus į jų
sutartis su Galutiniais naudos gavėjais.

Audito reikalavimai

Fondo valdytojas įsipareigoja leisti įgaliotiesiems INVEGOS, Europos
Komisijos (įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą), Europos
Audito Rūmų, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės,
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos,
kitų ES institucijų ir ES įstaigų atstovams bei tinkamai įgaliotų nacionalinių
institucijų, turinčių teisę vertinti, kaip yra panaudojamos lėšos iš ES
Struktūrinių fondų, atstovams atlikti Finansinės priemonės auditą ir (ar)
atlikti patikrinimus iki Galutinio naudos gavėjo lygio.
Fondo valdytojas privalo saugoti ir laikyti visus dokumentus, susijusius su
investicijomis ir Galutiniais naudos gavėjais, bent iki vėlesnės iš šių datų:
1) 3 metus nuo Fondo veiklos pasibaigimo, ir 2) Finansinių priemonių
taisyklėse nustatytos datos.
Fondo valdytojas turi užtikrinti, kad Fondo finansinės ataskaitos būtų
audituotos mažiausiai kartą per metus.

Pažeidimų valdymas

Fondo valdytojas turi užtikrinti pažeidimų prevenciją ir imtis kitų
reikalingų veiksmų Finansinių priemonių taisyklėse nustatyta tvarka.
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Finansinės
priemonės
viešinimas

Fondo valdytojas privalo periodiškai atlikti veiksmus, skirtus užtikrinti
Finansinės priemonės viešinimą, kad ši priemonė taptų žinoma Lietuvoje
ir užsienyje.
Fondo valdytojo informavimo priemonėse ir sudaromose investavimo
sutartyse su Galutiniais naudos gavėjais turi būti nurodoma, kad
finansavimas yra teikiamas iš ERPF, kaip numatyta Komisijos deleguotojo
reglamento 6 straipsnio 1 dalyje ir Finansinių priemonių taisyklėse.

INVEGOS atliekamos Siekiant pagerinti Galutiniams naudos gavėjams teikiamų paslaugų
apklausos
kokybę, turi būti atliekamos Galutinių naudos gavėjų apklausos dėl
INVEGOS ir Fondo valdytojo teikiamų paslaugų kokybės.
Fondo valdytojas turi vykdyti Galutinių naudos gavėjų apklausas pagal
INVEGOS parengtus klausimynus investavimo sutarties su Galutiniu
naudos gavėju pasirašymo metu. Fondo valdytojas turi pateikti
apibendrintus apklausų rezultatus INVEGAI periodiškai, kaip tai bus
apibrėžta Finansavimo sutartyje.
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„PLĖTROS FONDAS II“ TAIKOMOS SĄLYGOS
Pareiškėjai turėtų taip pat vadovautis atitinkamais sąvokų apibrėžimais, pateiktais Bendrojo
bendrosios išimties reglamento 2 straipsnyje, ypač 2 straipsnio 66–82 dalyse.
Finansinė priemonė „Plėtros fondas II“.
/ Fondas
Konkretus Fondo pavadinimas turi būti nurodytas Finansavimo sutartyje.
Fondo tikslai

Teikti kapitalą diversifikuoto MVĮ, siekiančių patekti į naujas rinkas arba
sektorius, kurti naujus produktus arba kitaip realizuoti plėtros planus,
portfelio vystymui.
Fondas turėtų vykdyti tikslines investicijas į maždaug 12 Galutinių naudos
gavėjų, įskaitant maždaug 4 investicijas į naujai įsteigtus Galutinius naudos
gavėjus.

Preliminari
finansavimo
paskirstymo
Finansinei
priemonei

Pagal Kvietime teikti paraiškas nustatytas sąlygas, tikimasi, kad bendra
finansavimo suma, skirta Finansinės priemonės įgyvendinimui, sudarys
suma 16,18 mln. EUR.

Valstybės pagalbos Fondo valdytojas pagal sutartį turi užtikrinti, kad Fondo investicijos atitiktų
režimas
Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą ir Valstybės pagalbos schemą,
patvirtintą 2016 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro
įsakymu Nr. 4-808 (toliau – Valstybės pagalbos schema), ir būtų
vykdomos kaip numatyta šiose Sąlygose.
Investicijų tipas

Tinkamos
investicijos

Investicijos turi būti atliekamos nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo
kapitalo forma, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento
2 straipsnio 66 dalyje ir 74 dalyje.
1. Fondas turi investuoti į įmones, kurios pradinių rizikos finansų
investicijų metu yra nebiržinės MVĮ ir atitinka bent vieną iš sąlygų,
nustatytų Bendrojo bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio
5 dalyje:
a) jos nevykdo veiklos jokioje rinkoje;
b) jos vykdo veiklą bet kurioje rinkoje mažiau nei 7 metus nuo savo
pirmo komercinio pardavimo;
c) joms reikia pradinės rizikos finansų investicijos, kuri, remiantis
verslo planu, parengtu siekiant patekti į naują produkto ar
geografinę rinką, yra didesnė nei 50 proc. jų vidutinės metinės
apyvartos per ankstesnius 5 metus.
2. Fondas taip pat gali atlikti paskesnes investicijas į tinkamas
finansuoti įmones, kurios atitinka kriterijus, numatytus Bendrojo
bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio 6 dalyje:

a) visa rizikos finansų suma neviršija 15 mln. EUR vienai finansuoti
tinkamai įmonei pagal bet kokią rizikos finansų priemonę, kaip
numatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio
9 dalyje;
b) paskesnių investicijų galimybė buvo numatyta pirminiame verslo
plane;
c) įmonė, gaunanti paskesnes investicijas, netapo susijusi, kaip
numatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo
3 straipsnio 3 dalyje, su kita įmone, išskyrus finansų tarpininką
arba nepriklausomą privatų investuotoją, teikiantį rizikos finansus
pagal priemonę, nebent naujas subjektas atitinka MVĮ apibrėžties
sąlygas.
Kiti paskesnėms investicijoms taikomi apribojimai aprašyti šių Sąlygų
skyriuje „Paskesnės investicijos“ ir gali būti detaliau numatyti Finansavimo
sutartyje.
Investavimo etapas
ir
finansavimo
panaudojimas

1. Nepažeidžiant taikytinų valstybės pagalbos taisyklių, Fondo
teikiama finansavimo parama turi būti panaudojama:
a) naujoms įmonėms steigti;
b) ankstyvojo etapo kapitalui (t. y. parengiamojo etapo ir veiklos
pradžios kapitalui);
c) plėtros kapitalui;
d) kapitalui, skirtam įmonės bendrai veiklai stiprinti;
e) naujų projektų realizavimui; arba
f) naujai egzistuojančių įmonių plėtrai.
2. Fondo teikiama finansavimo parama gali apimti investicijas į
a) materialųjį ir nematerialųjį turtą, b) apyvartinį kapitalą pagal
taikytinas valstybės pagalbos taisykles, ir siekiant stimuliuoti
privatų sektorių kaip finansavimo įmonėms tiekėją, bei c) įmonių
nuosavybės teisių perdavimo išlaidoms padengti su sąlyga, kad
tokie perdavimai vyksta tarp nepriklausomų investuotojų.
3. Fondo remiamos investicijos negali būti fiziškai užbaigtos arba

visiškai įgyvendintos investavimo sprendimo priėmimo dieną
(investavimo sutarties pasirašymo dieną).
Pakeitimo kapitalas

Fondas gali teikti pakeitimo kapitalą, tik jeigu jis yra derinamas su nauju
kapitalu, sudarančiu bent 50 proc. kiekviename investavimo etape į
tinkamą finansuoti Galutinį naudos gavėją.

Investavimo
teritorija

Pradinių rizikos finansų investicijų mokėjimo momentu Galutiniai naudos
gavėjai turi veikti (t. y. būti įsisteigę arba turėti filialą) Lietuvos
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Respublikoje. Atlikus tokią investiciją, Galutiniai naudos gavėjai turi veikti
ES, ir investicijų lėšomis sukurta nauda turi atitekti Lietuvai.
Tačiau, neatsižvelgiant į tai, Fondas gali investuoti iki kiekio, lygaus
100 proc. papildomo finansavimo, pritraukto iš nepriklausomų privačių
investuotojų į Galutinius naudos gavėjus, kurie veikia už Lietuvos
Respublikos ribų, bet ES ribose, su sąlyga, kad tokios investicijos neviršys
50 proc. nuo visos sumos, Fondo investuotos į Galutinius naudos gavėjus.
Nepriklausomi
privatūs
investuotojai

Fondas turi pritraukti papildomas lėšas iš nepriklausomų privačių
investuotojų, kaip numatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento
21 straipsnio 10 ir 11 dalyse.
Fondas turėtų stengtis pritraukti mažiausiai 11 mln. EUR papildomų lėšų
iš nepriklausomų privačių investuotojų.
Tikėtina bendroji lėšų suma, kuri turi būti pritraukta iš nepriklausomų
privačių investuotojų Fondo lygmeniu, turi būti nurodyta Paraiškoje.
Siekiant išvengti abejonių, nei Verslo finansavimo fondas, nei Fondo
valdytojas ar ūkio subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Fondo
valdytoju, nelaikomi nepriklausomais privačiais investuotojais.

Fondo
valdytojo Priklausomai nuo Fondo valdytojo ir jo komandos narių finansinės
finansinis
padėties ir įgyvendinamumo vertinimo, Fondo valdytojas turi prisiimti
įsipareigojimas
reikšmingą finansinį įsipareigojimą Fondui, siekiant padidinti Fondo
valdytojo ir investuotojų suinteresuotumo Fondu suderinimą. Pareiškėjai
verslo palne privalo nurodyti siūlomą finansinį įsipareigojimą Fondui.
Valiuta

Visi įsipareigojimai Fondui turi būti išreikšti eurais.

Fondo investavimo Iki 5 metų nuo pirmojo Fondo užbaigimo (su galimybe pratęsti), su sąlyga,
laikotarpis
kad bet kuriuo atveju negalima atlikti pradinių investicijų į tinkamas
finansuoti įmones po 2023 m. gruodžio 31 d.
Paskesnės
investicijos

Jeigu a) Finansavimo sutartis dėl Fondo bus pasirašyta iki 2017 m.
gruodžio 31 d., ir b) bent 55 proc. finansavimo, numatyto Finansavimo
sutartyje, yra investuota į Galutinius naudos gavėjus arba išmokėta kaip
valdymo mokestis, iki 20 proc. įsipareigojimų tam tikromis sąlygomis gali
būti skirta paskesnėms investicijoms ne ilgesnį laikotarpį negu ketveri
metai nuo 2023 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad laikomasi Bendrųjų
nuostatų reglamento 42 straipsnio 3 dalies nuostatų.

Didžiausia investicija Bendra investicijų, įskaitant ir paskesnes investicijas, į vieną tinkamą
finansuoti Galutinį naudos gavėją suma negali būti didesnė nei 20 proc.
nuo visų įsipareigojimų Fondui su sąlyga, kad tokios sumos (įskaitant bet
kokį bendrą investavimą su kitu Verslo finansavimo fondo remiamu
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finansų tarpininku) negali viršyti Bendrojo bendrosios išimties reglamento
21 straipsnio 9 dalyje nustatytos sumos.
Fondo trukmė

Iki 10 metų su galimybe pratęsti. Pareiškėjai Verslo plane turi nurodyti
siūlomą konkrečią Fondo trukmę kartu su siūlomais pratęsimais.

Reikalavimai Fondo Fondo valdytojas turi turėti atsidavusią investavimo komandą, kurią
valdytojui
sudarytų patyrę profesionalai, turintys tinkamų įgūdžių ir žinių apie
Lietuvos rinką. Fondo valdytojas turi veikti pagal geriausią rinkos praktiką,
vadovautis profesiniais standartais, kuriuos išleido „Invest Europe“,
Institucinių ribotos atsakomybės narių asociacija ir kitos pripažintos
institucijos. Fondo valdytojas turi veikti savarankiškai.
Fondo valdytojas turi vykdyti Komisijos deleguotojo reglamento
6 straipsnyje numatytas pareigas ir atitikti minimalius reikalavimus,
numatytus Komisijos deleguotojo reglamento 7 straipsnio 1 dalyje ir
Finansinių priemonių taisyklėse.
Fondo valdytojas turi būti valdomas komerciniu pagrindu ir atitikti visus
kriterijus, numatytus Bendrojo bendrosios išimties reglamento
21 straipsnio 15 dalyje.
Galutiniams naudos gavėjams skirtas finansavimas turi būti pagrįstas
įgyvendinamu verslo planu, kuriame numatyti produktų, pardavimų ir
pelningumo plėtros duomenys, siekiant iš anksto nustatyti finansinį
įgyvendinamumą, ir kuriame kiekvienai investicijai yra numatyta aiški ir
reali pasitraukimo strategija.
Valdymo mokestis

Fondo valdytojas turi teisę gauti valdymo mokestį, dėl kurio bus susitarta
Finansavimo sutartyje.
Siūlomas valdymo mokestis (kuris privalo apimti visas Fondo veiklos
išlaidas, įskaitant ir visus taikytinus mokesčius) ir skaičiavimo metodika
turi būti nurodyti Verslo plane bei atitikti Komisijos deleguotojo
reglamento 12–14 straipsnių reikalavimus.
Visi investuotojai į Fondą privalo skirti dalį jų finansinio įsipareigojimo
(proporcingai jų finansiniam įsipareigojimui Fondui) valdymo mokesčiui
sumokėti.
Atranka, vykdoma šiai Finansinei priemonei, yra atviras konkursas pagal
Komisijos deleguotojo reglamento 13 straipsnio 6 dalį.
Valdymo išlaidos ir mokesčiai negali būti mokami praėjus šešeriems
metams nuo 2023 m. gruodžio 31 d. (t. y. 2029 m. gruodžio 31 d.).
Valdymo išlaidos ir mokesčiai, kurie turi būti sumokėti po 2023 m.
gruodžio 31 d., negali viršyti 1,5 proc. metinių sumų, Galutiniams naudos
gavėjams nuosavo kapitalo forma sumokėtų sumų, kurios dar turi būti
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grąžintos Fondui, skaičiuojant pro-rata temporis nuo 2023 m. gruodžio
31 d. iki ankstesnės iš šių datų: i) investicijos grąžinimo, ii) išieškojimo
procedūros pabaigos įsipareigojimų nevykdymo atvejais, ir
iii) 2029 m. gruodžio 31 d.
Fondo
pajamų Finansinė priemonė bus remiama pagal Valstybės pagalbos schemą, pagal
paskirstymas
kurią Verslo finansavimo fondo grynosios grąžos viršutinė riba bus
nustatyta Investuotojų gaunamos pelno dalies (kaip apibrėžta toliau
tekste) lygmeniu, paskirstant šią sumą viršijančią dalį kaip paskatas
nepriklausomiems privatiems investuotojams ir Fondo valdytojui.
Fondo gaunamos pajamos turi būti paskirstomos tokiu būdu, kad
kiekvienas investuotojas gautų grynąją investicijų grąžą, lygią 6 proc. per
metus (Investuotojų gaunama pelno dalis) prieš Fondo valdytojui įgyjant
teisę gauti pelno dalį (Valdytojo pelno dalis).
Pareiškėjai Verslo plane turi pateikti pasiūlymus dėl Valdytojo pelno dalies
procento ir kompensacijos mechanizmo (jeigu toks bus) Fondo valdytojui
Investuotojų gaunamos pelno dalies atžvilgiu.
Tikėtina, kad Finansavimo sutartyje gali būti reikalingi Valdytojo pelno
dalies sąlyginio deponavimo arba užtikrinimo susitarimai, siekiant
užtikrinti Valdytojo pelno dalies susigrąžinimo įsipareigojimus Fondo
valdytojo atžvilgiu.
Investicinis
komitetas

Fondo valdytojas turi sudaryti Fondo investicinį komitetą (toliau –
Investicinis komitetas), kuris be kitų dalykų turi būti atsakingas ir už visų
Fondo sprendimų dėl investavimo ir investicijų atsisakymo svarstymą bei
tvirtinimą. Investicinis komitetas turi būti nepriklausomas nuo
investuotojų ar kitų trečiųjų šalių įtakos, ir pradžioje jis turėtų būti
sudarytas iš Fondo valdytojo atstovų.

Fondo patariamasis Fondas turi turėti patariamąjį komitetą (toliau – Patariamasis komitetas),
komitetas
sudarytą iš Fondo didžiausių investuotojų atstovų. Patariamasis komitetas
turi būti šaukiamas Finansavimo sutartyje nustatytu dažnumu ir vykdyti
šias funkcijas: i) teikti bendras rekomendacijas Fondo valdytojui,
ii) peržiūrėti Fondo veiklą ir valdymą, iii) peržiūrėti interesų konfliktus bei
patvirtinti Fondo valdytojo pasiūlymus, kaip spręsti tokius interesų
konfliktus, ir iv) vykdyti kitas pareigas, nurodytas Finansavimo sutartyje.
Netinkamos
investicijos

Netinkamomis investicijomis iš Fondo turi būti laikomos investicijos:
a) į veiklas, nurodytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento
1 straipsnio 2–5 dalyse;
b) į ERPF reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nurodytas veiklas;
c) kuriomis siekiama apmokėti išlaidas, jau anksčiau finansuotas
(apmokėtas) iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų, kitų
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Europos Sąjungos priemonių arba iš tos pačios Europos
struktūrinio ir investicinio fondo priemonės pagal kitą veiksmų
programą;
kuriomis siekiama refinansuoti arba pertvarkyti esamas paskolas
arba lizingą;
į išankstinį dotacijos finansavimą;
susijusios su pažeidimais ar sukčiavimu;
į grynai finansinę veiklą arba nekilnojamojo turto plėtrą, kai ji
vykdoma kaip finansinių investicijų veikla;
į vartojimui skirtą finansavimą;
apimančias neužstatytos arba užstatytos žemės pirkimą už sumą,
viršijančią 10 proc. Verslo finansavimo fondo įnašo, mokamo
Galutiniam naudos gavėjui (kaip numatyta Komisijos deleguotojo
reglamento 4 straipsnyje).

Sektoriai, kuriems Fondas negali investuoti į sektorius, kuriems taikomi apribojimai, ir kurie
taikomi apribojimai turi būti nustatyti Finansavimo sutartyje bei inter alia apimti veiklą,
įtrauktą į Europos vystymosi finansavimo institucijų (angl. EDFI) suderintų
išimčių sąrašą.
Be to, projektai nėra finansuojami, kai toliau nurodyta veikla sudaro
didžiąją projekto rėmėjo pagrindinės veiklos arba projekto veiklos dalį:
–
–
–

Interesų konfliktai

a) Ginklų ir amunicijos b) tabako gaminių c) stipriųjų alkoholinių
gėrimų gamyba arba prekyba jais;
Azartiniai lošimai, kazino ir jiems prilygstanti veikla;
Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) gamyba arba prekyba
jais.

Fondas turi sudaryti visus sandorius komerciniu principu (rinkos
sąlygomis).
Fondo valdytojas nedelsiant turi nurodyti ir visiškai atskleisti
Patariamajam komitetui bet kokią veiklą, dėl kurios galėtų kilti faktiniai
arba potencialūs interesų konfliktai, bei turi kreiptis į Patariamąjį komitetą
dėl veiksmų, kurių reikia imtis.

Fondo ir Fondo Fondas turi būti įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Fondo
valdytojo
veiklos valdytojas ir visi susiję subjektai (pvz.: investicijų patarėjas, Valdytojo
vykdymo vieta
sėkmės mokestį gaunanti bendrovė) turi būti įsteigti Europos Sąjungoje.
Ataskaitų rengimas

Fondo valdytojas periodiškai turi teikti nustatytos formos ir apimties
informaciją vadovaujantis „Invest Europe“ ataskaitų rengimo gairėmis,
taip pat visą papildomą informaciją, kuri gali būti reikalinga pagal
taikytinus reglamentus arba įstatymus, įskaitant Bendrąjį bendrosios
išimties reglamentą, Bendrųjų nuostatų reglamentą, Komisijos
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įgyvendinimo reglamentą ir ERPF reglamentą, arba kuri kitaip turi būti
numatyta Finansavimo sutartyje.
Fondo valdytojas turi pateikti prašomų dokumentų, susijusių su Fondo
investicijomis ir veikla, elektronines kopijas.
Atitiktis

Fondo valdytojas turi užtikrinti atitiktį atitinkamiems standartams ir
taikytiniems įstatymams dėl pinigų plovimo prevencijos, kovos su
terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu.
Šiuo tikslu Fondo valdytojas turi nustatyti ir taikyti vidaus kontrolės
procedūras, skirtas i) užkirsti kelią Fondui arba Galutiniam naudos gavėjui
dalyvauti pinigų plovimo arba mokesčių vengimo schemoje, vykdyti
apgaulingą, priverstinę, slaptą ar korupcinę veiklą arba kitą baudžiamąją
ar teroristinę veiklą, ir ii) patvirtinti nepriklausomų privačių investuotojų,
kiekvieno numatomo Galutinio naudos gavėjo ir kiekvieno su jais susijusio
asmens sąžiningumą.
Fondas, Fondo valdytojas ir kiti subjektai, dalyvaujantys Finansinės
priemonės įgyvendinime, negali būti įsteigti ir palaikyti verslo santykių su,
investuoti į arba per subjektus, įsteigtus teritorijose, kurių jurisdikcijos
nebendradarbiauja su Europos Sąjunga, taikant tarptautiniu mastu
suderintus mokestinius standartus, ir turi perkelti tokius reikalavimus į jų
sutartis su Galutiniais naudos gavėjais.

Audito reikalavimai

Fondo valdytojas įsipareigoja leisti įgaliotiesiems INVEGOS, Europos
Komisijos (įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą), Europos
Audito Rūmų, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės,
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos,
kitų ES institucijų ir ES įstaigų atstovams bei tinkamai įgaliotų nacionalinių
institucijų, turinčių teisę vertinti, kaip yra panaudojamos lėšos iš ES
Struktūrinių fondų, atstovams atlikti Finansinės priemonės auditą ir (ar)
atlikti patikrinimus iki Galutinio naudos gavėjo lygio.
Fondo valdytojas privalo saugoti ir laikyti visus dokumentus, susijusius su
investicijomis ir Galutiniais naudos gavėjais, bent iki vėlesnės iš šių datų:
1) 3 metus nuo Fondo veiklos pasibaigimo, ir 2) Finansinių priemonių
taisyklėse nustatytos datos.
Fondo valdytojas turi užtikrinti, kad Fondo finansinės ataskaitos būtų
audituotos mažiausiai kartą per metus.

Pažeidimų valdymas

Fondo valdytojas turi užtikrinti pažeidimų prevenciją ir imtis kitų
reikalingų veiksmų Finansinių priemonių taisyklėse nustatyta tvarka.
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Finansinės
priemonės
viešinimas

Fondo valdytojas privalo periodiškai atlikti veiksmus, skirtus užtikrinti
Finansinės priemonės viešinimą, kad ši priemonė taptų žinoma Lietuvoje
ir užsienyje.
Fondo valdytojo informavimo priemonėse ir sudaromose investavimo
sutartyse su Galutiniais naudos gavėjais turi būti nurodoma, kad
finansavimas yra teikiamas iš ERPF, kaip numatyta Komisijos deleguotojo
reglamento 6 straipsnio 1 dalyje ir Finansinių priemonių taisyklėse.

INVEGOS atliekamos Siekiant pagerinti Galutiniams naudos gavėjams teikiamų paslaugų
apklausos
kokybę, turi būti atliekamos Galutinių naudos gavėjų apklausos dėl
INVEGOS ir Fondo valdytojo teikiamų paslaugų kokybės.
Fondo valdytojas turi vykdyti Galutinių naudos gavėjų apklausas pagal
INVEGOS parengtus klausimynus investavimo sutarties su Galutiniu
naudos gavėju pasirašymo metu. Fondo valdytojas turi pateikti
apibendrintus apklausų rezultatus INVEGAI periodiškai, kaip tai bus
apibrėžta Finansavimo sutartyje.
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„ANKSTYVOSIOS STADIJOS IR PLĖTROS FONDAS II“ TAIKOMOS SĄLYGOS
Pareiškėjai turėtų taip pat vadovautis atitinkamais sąvokų apibrėžimais, pateiktais Bendrojo
bendrosios išimties reglamento 2 straipsnyje, ypač 2 straipsnio 66–82 dalyse.
Finansinė priemonė „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II“.
/ Fondas
Konkretus Fondo pavadinimas turi būti nurodytas Finansavimo sutartyje.
Fondo tikslai

Investuoti į novatoriškų didelio augimo ankstyvojo plėtros etapo
diversifikuotą MVĮ, vykdančių arba planuojančių vykdyti mokslinių tyrimų
ir plėtros bei inovacijų veiklą arba įgyvendinančių projektus sumanios
specializacijos prioritetiniuose sektoriuose 1, portfelį. Papildomai pagal šią
priemonę turėtų būti įgyvendinama verslo akseleravimo veikla
Galutiniams naudos gavėjams.
Fondas turėtų atlikti tikslines investicijas į maždaug 20 Galutinių naudos
gavėjų (iš kurių maždaug 16 investicijų būtų skirtos projektams sumanios
specializacijos prioritetiniuose sektoriuose). Iš Galutinių naudos gavėjų,
veikiančių ne sumanios specializacijos prioritetiniuose sektoriuose,
maždaug 3 investicijos turėtų būti atliktos į naujai įsteigtus Galutinius
naudos gavėjus.

Preliminari
finansavimo
paskirstymo
Finansinei
priemonei

Pagal Kvietime teikti paraiškas nustatytas sąlygas, tikimasi, kad bendra
finansavimo suma, skirta Finansinės priemonės įgyvendinimui, sudarys
suma 13,76 mln. EUR.

Valstybės pagalbos Fondo valdytojas pagal sutartį turi užtikrinti, kad Fondo investicijos atitiktų
režimas
Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą ir Valstybės pagalbos schemą,
patvirtintą 2016 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro
įsakymu Nr. 4-809 (toliau – Valstybės pagalbos schema), ir būtų
vykdomos kaip numatyta šiose Sąlygose.
Investicijų tipas

Investicijos turi būti atliekamos nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo
kapitalo forma, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento
2 straipsnio 66 dalyje ir 74 dalyje.

Tinkamos
investicijos

1. Fondas turi investuoti į įmones, kurios pradinių rizikos finansų
investicijų metu yra nebiržinės MVĮ ir atitinka bent vieną iš sąlygų,
nustatytų Bendrojo bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio 5 dalyje:
a) jos nevykdo veiklos jokioje rinkoje;
b) jos vykdo veiklą bet kurioje rinkoje mažiau nei 7 metus nuo savo
pirmo komercinio pardavimo.
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2. Fondas taip pat gali atlikti paskesnes investicijas į tinkamas finansuoti
įmones, kurios atitinka kriterijus, numatytus Bendrojo bendrosios išimties
reglamento 21 straipsnio 6 dalyje:
a) visa rizikos finansų suma neviršija 15 mln. EUR vienai finansuoti
tinkamai įmonei pagal bet kokią rizikos finansų priemonę, kaip
numatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio
9 dalyje;
b) paskesnių investicijų galimybė buvo numatyta pirminiame verslo
plane;
c) įmonė, gaunanti paskesnes investicijas, netapo susijusi, kaip
numatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo
3 straipsnio 3 dalyje, su kita įmone, išskyrus finansų tarpininką arba
nepriklausomą privatų investuotoją, teikiantį rizikos finansus pagal
priemonę, nebent naujas subjektas atitinka MVĮ apibrėžties sąlygas.
Kiti paskesnėms investicijoms taikomi apribojimai aprašyti šių Sąlygų
skyriuje „Paskesnės investicijos“ ir gali būti detaliau numatyti Finansavimo
sutartyje.
Reikalaujama, kad 80 proc. Verslo finansavimo fondo skiriamo
finansavimo Fondui turi būti investuojama į projektus sumanios
specializacijos prioritetiniuose sektoriuose 2, kurie vykdomi arba kuriais
ketinama pradėti naują ekonominę veiklą sumanios specializacijos srityse.
Taip pat šių MVĮ investicijos turi būti skirtos mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir (sumanios
specializacijos) inovacijų raidos kryptims ir jų prioritetų įgyvendinimo
programai, patvirtintai 2014 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos
patvirtinimo“ ir bent vienam šioje programoje nustatytam veiksmų planui.
Investavimo etapas
ir
finansavimo
panaudojimas

2

1. Nepažeidžiant taikytinų valstybės pagalbos taisyklių, Fondo
teikiama finansavimo parama turi būti panaudojama:
a) naujoms įmonėms steigti;
b) ankstyvojo etapo kapitalui (t. y. parengiamojo etapo ir veiklos
pradžios kapitalui);
c) plėtros kapitalui;
d) kapitalui, skirtam įmonės bendrai veiklai stiprinti;
e) naujų projektų realizavimui; arba
f) naujai egzistuojančių įmonių plėtrai.
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2. Fondo teikiama finansavimo parama gali apimti investicijas į
a) materialųjį ir nematerialųjį turtą, b) apyvartinį kapitalą pagal
taikytinas valstybės pagalbos taisykles, ir siekiant stimuliuoti
privatų sektorių kaip finansavimo įmonėms tiekėją, bei c) įmonių
nuosavybės teisių perdavimo išlaidoms padengti su sąlyga, kad
tokie perdavimai vyksta tarp nepriklausomų investuotojų.
3. 80 proc. Verslo finansavimo fondo skiriamo finansavimo Fondui turi
būti investuota į projektus sumanios specializacijos prioritetiniuose
sektoriuose3.
4. Fondo remiamos investicijos negali būti fiziškai užbaigtos arba visiškai
įgyvendintos investavimo sprendimo priėmimo dieną (investavimo
sutarties pasirašymo dieną).
Pakeitimo kapitalas

Fondas gali teikti pakeitimo kapitalą, tik jeigu jis yra derinamas su nauju
kapitalu, sudarančiu bent 50 proc. kiekviename investavimo etape į
tinkamą finansuoti Galutinį naudos gavėją.

Investavimo
teritorija

Pradinių rizikos finansų investicijų mokėjimų momentu Galutiniai naudos
gavėjai turi veikti (t. y. būti įsisteigę arba turėti filialą) Lietuvos
Respublikoje. Atlikus tokią investiciją, Galutiniai naudos gavėjai turi veikti
ES, ir investicijų lėšomis sukurta nauda turi atitekti Lietuvai.
Tačiau, neatsižvelgiant į tai, Fondas gali investuoti iki kiekio, lygaus
100 proc. papildomo finansavimo, pritraukto iš nepriklausomų privačių
investuotojų į Galutinius naudos gavėjus, kurie veikia už Lietuvos
Respublikos ribų, bet ES ribose, su sąlyga, kad tokios investicijos neviršys
50 proc. nuo visos sumos, Fondo investuotos į Galutinius naudos gavėjus.

Nepriklausomi
privatūs
investuotojai

Fondas turi pritraukti papildomas lėšas iš nepriklausomų privačių
investuotojų, kaip numatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento
21 straipsnio 10 ir 11 dalyse.
Tikėtina bendroji lėšų suma, kuri turi būti pritraukta iš nepriklausomų
privačių investuotojų Fondo lygmeniu, turi būti nurodyta Paraiškoje.
Siekiant išvengti abejonių, nei Verslo finansavimo fondas, nei Fondo
valdytojas ar ūkio subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Fondo
valdytoju, nelaikomi nepriklausomais privačiais investuotojais.

Fondo
valdytojo Priklausomai nuo Fondo valdytojo ir jo komandos narių finansinės
finansinis
padėties ir įgyvendinamumo vertinimo, Fondo valdytojas turi prisiimti
įsipareigojimas
reikšmingą finansinį įsipareigojimą Fondui, siekiant padidinti Fondo
valdytojo ir investuotojų suinteresuotumo Fondu suderinimą. Pareiškėjai
Verslo plane privalo nurodyti siūlomą finansinį įsipareigojimą Fondui.

3
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Valiuta

Visi įsipareigojimai Fondui turi būti išreikšti eurais.

Fondo investavimo Iki 5 metų nuo pirmojo Fondo užbaigimo (su galimybe pratęsti), su sąlyga,
laikotarpis
kad bet kuriuo atveju negalima atlikti pradinių investicijų į tinkamas
finansuoti įmones po 2023 m. gruodžio 31 d.
Paskesnės
investicijos

Jeigu a) Finansavimo sutartis dėl Fondo bus pasirašyta iki 2017 m.
gruodžio 31 d., ir b) bent 55 proc. finansavimo, numatyto Finansavimo
sutartyje, yra investuota į Galutinius naudos gavėjus arba išmokėta kaip
valdymo mokesčiai, iki 20 proc. įsipareigojimų tam tikromis sąlygomis gali
būti skirta paskesnėms investicijoms ne ilgesnį laikotarpį negu ketveri
metai nuo 2023 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad laikomasi Bendrųjų
nuostatų reglamento 42 straipsnio 3 dalies nuostatų.

Didžiausia investicija Bendra investicijų, įskaitant ir paskesnes investicijas, į vieną tinkamą
finansuoti Galutinį naudos gavėją suma negali būti didesnė nei 10 proc.
nuo visų įsipareigojimų Fondui su sąlyga, kad tokios sumos (įskaitant bet
kokį bendrą investavimą su kitu Verslo finansavimo fondo remiamu
finansų tarpininku) negali viršyti Bendrojo bendrosios išimties reglamento
21 straipsnio 9 dalyje nustatytos sumos.
Fondo trukmė

Iki 10 metų su galimybe pratęsti. Pareiškėjai Verslo plane turi nurodyti
siūlomą konkrečią Fondo trukmę kartu su siūlomais pratęsimais.

Reikalavimai Fondo Fondo valdytojas turi turėti atsidavusią investavimo komandą, kurią
valdytojui
sudarytų patyrę profesionalai, turintys tinkamų įgūdžių ir žinių apie
Lietuvos rinką. Fondo valdytojas turi veikti pagal geriausią rinkos praktiką,
vadovautis profesiniais standartais, kuriuos išleido „Invest Europe“,
Institucinių ribotos atsakomybės narių asociacija ir kitos pripažintos
institucijos. Fondo valdytojas turi veikti savarankiškai.
Fondo valdytojas turi vykdyti Komisijos deleguotojo reglamento
6 straipsnyje numatytas pareigas ir atitikti minimalius reikalavimus,
numatytus Komisijos deleguotojo reglamento 7 straipsnio 1 dalyje ir
Finansinių priemonių taisyklėse.
Fondo valdytojas turi būti valdomas komerciniu pagrindu ir atitikti visus
kriterijus, numatytus Bendrojo bendrosios išimties reglamento
21 straipsnio 15 dalyje.
Galutiniams naudos gavėjams skirtas finansavimas turi būti pagrįstas
įgyvendinamu verslo planu, kuriame numatyti produktų, pardavimų ir
pelningumo plėtros duomenys, siekiant iš anksto nustatyti finansinį
įgyvendinamumą, ir kuriame kiekvienai investicijai yra numatyta aiški ir
reali pasitraukimo strategija.
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Valdymo mokestis

Fondo valdytojas turi teisę gauti valdymo mokestį, dėl kurio bus susitarta
Finansavimo sutartyje.
Siūlomas valdymo mokestis (kuris privalo apimti visas Fondo veiklos
išlaidas, įskaitant ir visus taikytinus mokesčius) ir skaičiavimo metodika
turi būti nurodyti Verslo plane bei atitikti Komisijos deleguotojo
reglamento 12–14 straipsnių reikalavimus.
Visi investuotojai į Fondą privalo skirti dalį jų finansinio įsipareigojimo
(proporcingai jų finansiniam įsipareigojimui Fondui) valdymo mokesčiui
sumokėti.
Atranka, vykdoma šiai Finansinei priemonei, yra atviras konkursas pagal
Komisijos deleguotojo reglamento 13 straipsnio 6 dalį.
Valdymo išlaidos ir mokesčiai negali būti mokami praėjus šešeriems
metams nuo 2023 m. gruodžio 31 d. (t. y. 2029 m. gruodžio 31 d.).
Valdymo išlaidos ir mokesčiai, kurie turi būti sumokėti po 2023 m.
gruodžio 31 d., negali viršyti 1,5 proc. metinių Galutiniams naudos
gavėjams nuosavo kapitalo forma sumokėtų sumų, kurios dar turi būti
grąžintos Fondui, skaičiuojant pro-rata temporis nuo 2023 m. gruodžio
31 d. iki ankstesnės iš šių datų: i) investicijos grąžinimo, ii) išieškojimo
procedūros pabaigos įsipareigojimų nevykdymo atvejais, ir
iii) 2029 m. gruodžio 31 d.

Fondo
pajamų Finansinė priemonė bus remiama pagal Valstybės pagalbos schemą, pagal
paskirstymas
kurią Verslo finansavimo fondo grynosios grąžos viršutinė riba bus
nustatyta Investuotojų gaunamos pelno dalies (kaip apibrėžta toliau
tekste) lygmeniu, paskirstant šią sumą viršijančią dalį kaip paskatas
nepriklausomiems privatiems investuotojams ir Fondo valdytojui.
Fondo gaunamos pajamos turi būti paskirstomos tokiu būdu, kad
kiekvienas investuotojas gautų grynąją investicijų grąžą, lygią 6 proc. per
metus (Investuotojų gaunama pelno dalis) prieš Fondo valdytojui įgyjant
teisę gauti pelno dalį (Valdytojo pelno dalis).
Pareiškėjai Verslo plane turi pateikti pasiūlymus dėl Valdytojo pelno dalies
procento ir kompensacijos mechanizmo (jeigu toks bus) Fondo valdytojui
Investuotojų gaunamos pelno dalies atžvilgiu.
Tikėtina, kad Finansavimo sutartyje gali būti reikalingi Valdytojo pelno
dalies sąlyginio deponavimo arba užtikrinimo susitarimai, siekiant
užtikrinti Valdytojo pelno dalies susigrąžinimo įsipareigojimus Fondo
valdytojo atžvilgiu.
Investicinis
komitetas

Fondo valdytojas turi sudaryti Fondo investicinį komitetą (toliau –
Investicinis komitetas), kuris be kitų dalykų turi būti atsakingas už visų
Fondo sprendimų dėl investavimo ir investicijų atsisakymo svarstymą bei
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tvirtinimą. Investicinis komitetas turi būti nepriklausomas nuo
investuotojų ar kitų trečiųjų šalių įtakos, ir pradžioje jis turėtų būti
sudarytas iš Fondo valdytojo atstovų.
Fondo patariamasis Fondas turi turėti patariamąjį komitetą (toliau – Patariamasis komitetas),
komitetas
sudarytą iš Fondo didžiausių investuotojų atstovų. Patariamasis komitetas
turi būti šaukiamas Finansavimo sutartyje nustatytu dažnumu ir vykdyti
šias funkcijas: i) teikti bendras rekomendacijas Fondo valdytojui,
ii) peržiūrėti Fondo veiklą ir valdymą, iii) peržiūrėti interesų konfliktus bei
patvirtinti Fondo valdytojo pasiūlymus, kaip spręsti tokius interesų
konfliktus, ir iv) vykdyti kitas pareigas, nurodytas Finansavimo sutartyje.
Netinkamos
investicijos

Netinkamomis investicijomis iš Fondo turi būti laikomos investicijos:
a) į veiklas, nurodytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento
1 straipsnio 2–5 dalyse;
b) į ERPF reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nurodytas veiklas;
c) kuriomis siekiama apmokėti išlaidas, jau anksčiau finansuotas
(apmokėtas) iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų, kitų
Europos Sąjungos priemonių arba iš tos pačios Europos
struktūrinio ir investicinio fondo priemonės pagal kitą veiksmų
programą;
d) kuriomis siekiama refinansuoti arba pertvarkyti esamas paskolas
arba lizingą;
e) į išankstinį dotacijos finansavimą;
f) susijusios su pažeidimais ar sukčiavimu;
g) į grynai finansinę veiklą arba nekilnojamojo turto plėtrą, kai ji
vykdoma kaip finansinių investicijų veikla;
h) į vartojimui skirtą finansavimą;
i) apimančias neužstatytos arba užstatytos žemės pirkimą už sumą,
viršijančią 10 proc. Verslo finansavimo fondo įnašo, mokamo
Galutiniam naudos gavėjui (kaip numatyta Komisijos deleguotojo
reglamento 4 straipsnyje).

Sektoriai, kuriems Fondas negali investuoti į sektorius, kuriems taikomi apribojimai, ir kurie
taikomi apribojimai turi būti nustatyti Finansavimo sutartyje bei inter alia apimti veiklą,
įtrauktą į Europos vystymosi finansavimo institucijų (angl. EDFI) suderintų
išimčių sąrašą.
Be to, projektai nėra finansuojami, kai toliau nurodyta veikla sudaro
didžiąją projekto rėmėjo pagrindinės veiklos arba projekto veiklos dalį:
–
–

a) Ginklų ir amunicijos b) tabako gaminių c) stipriųjų alkoholinių
gėrimų gamyba arba prekyba jais;
Azartiniai lošimai, kazino ir jiems prilygstanti veikla;
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–

Interesų konfliktai

Genetiškai modifikuotų produktų (GMO) gamyba arba prekyba
jais.

Fondas turi sudaryti visus sandorius komerciniu principu (rinkos
sąlygomis).
Fondo valdytojas nedelsiant turi nurodyti ir visiškai atskleisti
Patariamajam komitetui bet kokią veiklą, dėl kurios galėtų kilti faktiniai
arba potencialūs interesų konfliktai, bei turi kreiptis į Patariamąjį komitetą
dėl veiksmų, kurių reikia imtis.

Fondo ir Fondo Fondas turi būti įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Fondo
valdytojo
veiklos valdytojas ir visi susiję subjektai (pvz.: investicijų patarėjas, Valdytojo
vykdymo vieta
sėkmės mokestį gaunanti bendrovė) turi būti įsteigti Europos Sąjungoje.
Ataskaitų rengimas

Fondo valdytojas periodiškai turi teikti nustatytos formos ir apimties
informaciją vadovaujantis „Invest Europe“ ataskaitų rengimo gairėmis,
taip pat visą papildomą informaciją, kuri gali būti reikalinga pagal
taikytinus reglamentus arba įstatymus, įskaitant Bendrąjį bendrosios
išimties reglamentą, Bendrųjų nuostatų reglamentą, Komisijos
įgyvendinimo reglamentą ir ERPF reglamentą, arba kuri kitaip turi būti
numatyta Finansavimo sutartyje.
Fondo valdytojas turi pateikti prašomų dokumentų, susijusių su Fondo
investicijomis ir veikla, elektronines kopijas.

Atitiktis

Fondo valdytojas turi užtikrinti atitiktį atitinkamiems standartams ir
taikytiniems įstatymams dėl pinigų plovimo prevencijos, kovos su
terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu.
Šiuo tikslu Fondo valdytojas turi nustatyti ir taikyti vidaus kontrolės
procedūras, skirtas i) užkirsti kelią Fondui arba Galutiniam naudos gavėjui
dalyvauti pinigų plovimo arba mokesčių vengimo schemoje, vykdyti
apgaulingą, priverstinę, slaptą ar korupcinę veiklą arba kitą baudžiamąją
ar teroristinę veiklą, ir ii) patvirtinti nepriklausomų privačių investuotojų,
kiekvieno numatomo Galutinio naudos gavėjo ir kiekvieno su jais susijusio
asmens sąžiningumą.
Fondas, Fondo valdytojas ir kiti subjektai, dalyvaujantys Finansinės
priemonės įgyvendinime, negali būti įsteigti ir palaikyti verslo santykių su,
investuoti į arba per subjektus, įsteigtus teritorijose, kurių jurisdikcijos
nebendradarbiauja su Europos Sąjunga, taikant tarptautiniu mastu
suderintus mokestinius standartus, ir turi perkelti tokius reikalavimus į jų
sutartis su Galutiniais naudos gavėjais.

Audito reikalavimai

Fondo valdytojas įsipareigoja leisti įgaliotiesiems INVEGOS, Europos
Komisijos (įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą), Europos
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Audito Rūmų, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės,
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos,
kitų ES institucijų ir ES įstaigų atstovams bei tinkamai įgaliotų nacionalinių
institucijų, turinčių teisę vertinti, kaip yra panaudojamos lėšos iš ES
Struktūrinių fondų, atstovams atlikti Finansinės priemonės auditą ir (ar)
atlikti patikrinimus iki Galutinio naudos gavėjo lygio.
Fondo valdytojas privalo saugoti ir laikyti visus dokumentus, susijusius su
investicijomis ir Galutiniais naudos gavėjais, bent iki vėlesnės iš šių datų:
1) 3 metus nuo Fondo veiklos pasibaigimo, ir 2) Finansinių priemonių
taisyklėse nustatytos datos.
Fondo valdytojas turi užtikrinti, kad Fondo finansinės ataskaitos būtų
audituotos mažiausiai kartą per metus.
Pažeidimų valdymas

Fondo valdytojas turi užtikrinti pažeidimų prevenciją ir imtis kitų
reikalingų veiksmų Finansinių priemonių taisyklėse nustatyta tvarka.

Finansinės
priemonės
viešinimas

Fondo valdytojas privalo periodiškai atlikti veiksmus, skirtus užtikrinti
Finansinės priemonės viešinimą, kad ši priemonė taptų žinoma Lietuvoje
ir užsienyje.
Fondo valdytojo informavimo priemonėse ir sudaromose investavimo
sutartyse su Galutiniais naudos gavėjais turi būti nurodoma, kad
finansavimas yra teikiamas iš ERPF, kaip numatyta Komisijos deleguotojo
reglamento 6 straipsnio 1 dalyje ir Finansinių priemonių taisyklėse.

INVEGOS atliekamos Siekiant pagerinti Galutiniams naudos gavėjams teikiamų paslaugų
apklausos
kokybę, turi būti atliekamos Galutinių naudos gavėjų apklausos dėl
INVEGOS ir Fondo valdytojo teikiamų paslaugų kokybės.
Fondo valdytojas turi vykdyti Galutinių naudos gavėjų apklausas pagal
INVEGOS parengtus klausimynus investavimo sutarties su Galutiniu
naudos gavėju pasirašymo metu. Fondo valdytojas turi pateikti
apibendrintus apklausų rezultatus INVEGAI periodiškai, kaip tai bus
apibrėžta Finansavimo sutartyje.
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„BENDRAI SU VERSLO ANGELAIS INVESTUOJANTIS FONDAS“ TAIKOMOS SĄLYGOS
Finansinė priemonė „Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas“.
/ Fondas
Konkretus Fondo pavadinimas turi būti nurodytas Finansavimo sutartyje.
Fondo tikslai

Finansuoti diversifikuotą bendrų investicijų su verslo angelais ir kitais
privačiais investuotojais portfelį, taikant bendrąjį požiūrį visose pramonės
šakose ir investuojant nuo parengiamojo iki plėtros etapo.
Fondas turėtų atlikti investicijas maždaug į 28 Galutinius naudos gavėjus,
įskaitant maždaug 14 investicijų į naujai įsteigtus Galutinius naudos
gavėjus.

Preliminari
finansavimo
paskirstymo
Finansinei
priemonei

Pagal Kvietime teikti paraiškas nustatytas sąlygas, tikimasi, kad bendra
finansavimo suma, skirta Finansinės priemonės įgyvendinimui, sudarys
suma 10,23 mln. EUR.

Valstybės pagalbos Nėra valstybės pagalbos
režimas
Investicijų tipas

Nuosavas kapitalas arba kvazinuosavas kapitalas

Tinkamos
investicijos

Fondas turi investuoti į įmones, kurios pradinių rizikos finansų investicijų
metu yra nebiržinės MVĮ. Kiti apribojimai, taikomi paskesnėms
investicijoms, išdėstyti šių Sąlygų skyriuje „Paskesnės investicijos“ ir gali
būti toliau nustatyti Finansavimo sutartyje.

Investavimo etapas
ir
finansavimo
panaudojimas

1. Nepažeidžiant taikytinų valstybės pagalbos taisyklių, Fondo
teikiama finansavimo parama turi būti panaudojama:
a) naujoms įmonėms steigti;
b) ankstyvojo etapo kapitalui (t. y. parengiamojo etapo ir veiklos
pradžios kapitalui);
c) plėtros kapitalui;
d) kapitalui, skirtam įmonės bendrai veiklai stiprinti;
e) naujų projektų realizavimui; arba
f) naujai egzistuojančių įmonių plėtrai.
2. Fondo teikiama finansavimo parama gali apimti investicijas į
a) materialųjį ir nematerialųjį turtą, b) apyvartinį kapitalą pagal
taikytinas valstybės pagalbos taisykles, ir siekiant stimuliuoti
privatų sektorių kaip finansavimo įmonėms tiekėją, bei c) įmonių
nuosavybės teisių perdavimo išlaidoms padengti su sąlyga, kad
tokie perdavimai vyksta tarp nepriklausomų investuotojų.

3. Fondo remiamos investicijos negali būti fiziškai užbaigtos arba
visiškai įgyvendintos investavimo sprendimo priėmimo dieną
(investavimo sutarties pasirašymo dieną).
Pakeitimo kapitalas

Fondas gali teikti pakeitimo kapitalą, tik jeigu jis yra derinamas su nauju
kapitalu, sudarančiu bent 50 proc. kiekviename investavimo etape (t. y.
įskaitant bendrą investavimą su nepriklausomu privačiu investuotoju) į
tinkamą finansuoti Galutinį naudos gavėją.

Investavimo
teritorija

Pradinių rizikos finansų investicijų mokėjimo metu Galutiniai naudos
gavėjai turi vykdyti veiklą (t. y. būti įsteigti arba turėti filialą) Lietuvos
Respublikoje. Po tokios investicijos Galutiniai naudos gavėjai turi vykdyti
veiklą Europos Sąjungoje, o tokio investavimo nauda turi atitekti Lietuvai.

Nepriklausomi
privatūs
investuotojai

Fondo lygiu nenumatomi jokie nepriklausomi privatūs investuotojai 4.
Nepriklausomi privatūs investuotojai bus ieškomi kiekvienu konkrečiu
atveju kiekvienos investicijos lygmeniu.
Fondas gali prisidėti ne daugiau kaip 50 proc. prie kiekvienos investicijos į
Galutinį naudos gavėją, tuo tarpu likusius 50 proc. tuo pačiu metu ir
vienodu pagrindu (pari-passu) turi suteikti nepriklausomi privatūs
investuotojai.

Fondo
valdytojo Priklausomai nuo Fondo valdytojo ir jo komandos narių finansinės
finansinis
padėties ir įgyvendinamumo vertinimo, Fondo valdytojas turi prisiimti
įsipareigojimas
reikšmingą finansinį įsipareigojimą Fondui, siekiant padidinti Fondo
valdytojo ir investuotojų suinteresuotumo Fondu suderinimą. Pareiškėjai
Verslo plane privalo nurodyti siūlomą finansinį įsipareigojimą Fondui.
Valiuta

Visi įsipareigojimai Fondui turi būti išreikšti eurais.

Fondo investavimo Iki 5 metų nuo pirmojo Fondo užbaigimo (su galimybe pratęsti), su sąlyga,
laikotarpis
kad bet kuriuo atveju negalima atlikti pradinių investicijų į tinkamas
finansuoti įmones po 2023 m. gruodžio 31 d.
Paskesnės
investicijos

Jeigu a) Finansavimo sutartis dėl Fondo bus pasirašyta iki 2017 m.
gruodžio 31 d., ir b) bent 55 proc. finansavimo, numatyto Finansavimo
sutartyje, yra investuota į Galutinius naudos gavėjus arba sumokėta kaip
valdymo mokesčiai, iki 20 proc. įsipareigojimų tam tikromis sąlygomis gali
būti skirta paskesnėms investicijoms ne ilgesnį laikotarpį negu ketveri
metai nuo 2023 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad laikomasi Bendrųjų
nuostatų reglamento 42 straipsnio 3 dalies nuostatų.

4

„nepriklausomas privatus investuotojas“ reiškia privatų investuotoją, kuris nėra tinkamos finansuoti įmonės, į kurią jis
investuoja, akcininkas, įskaitant verslo angelus ir finansų institucijas, nepriklausomai nuo jų nuosavybės, jeigu jie prisiima
visą su savo investicija susijusią riziką. Įsteigus naują įmonę, privatūs investuotojai, įskaitant steigėjus, laikomi
nepriklausomais nuo tos įmonės.
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Didžiausia investicija Visa suma, įskaitant paskesnes investicijas, kurią Fondas investuoja į vieną
tinkamą finansuoti Galutinį naudos gavėją, negali viršyti 600 000 EUR
(neįskaitant nepriklausomų privačių investuotojų kapitalo).
Fondo trukmė

Iki 10 metų su galimybe pratęsti. Pareiškėjai Verslo plane turi nurodyti
siūlomą konkrečią Fondo trukmę kartu su siūlomaispratęsimais.

Reikalavimai Fondo Fondo valdytojas turi turėti atsidavusią investavimo komandą, kurią
valdytojui
sudarytų patyrę profesionalai, turintys tinkamų įgūdžių ir žinių apie
Lietuvos rinką. Fondo valdytojas turi veikti pagal geriausią rinkos praktiką,
vadovautis profesiniais standartais, kuriuos išleido „Invest Europe“,
Institucinių ribotos atsakomybės narių asociacija ir kitos pripažintos
institucijos. Fondo valdytojas turi veikti savarankiškai.
Fondo valdytojas turi vykdyti Komisijos deleguotojo reglamento
6 straipsnyje numatytas pareigas ir atitikti minimalius reikalavimus,
numatytus Komisijos deleguotojo reglamento 7 straipsnio 1 dalyje ir
Finansinių priemonių taisyklėse.
Galutiniams naudos gavėjams skirtas finansavimas turi būti pagrįstas
įgyvendinamu verslo planu, kuriame numatyti produktų, pardavimų ir
pelningumo plėtros duomenys, siekiant iš anksto nustatyti finansinį
įgyvendinamumą, ir kuriame kiekvienai investicijai yra numatyta aiški ir
reali pasitraukimo strategija.
Valdymo mokestis

Fondo valdytojas turi teisę gauti valdymo mokestį, dėl kurio bus susitarta
Finansavimo sutartyje.
Siūlomas valdymo mokestis (kuris privalo apimti visas Fondo veiklos
išlaidas, įskaitant ir visus taikytinus mokesčius) ir skaičiavimo metodika
turi būti nurodyti Verslo plane bei atitikti Komisijos deleguotojo
reglamento 12–14 straipsnių reikalavimus.
Visi investuotojai į Fondą privalo skirti dalį jų finansinio įsipareigojimo
(proporcingai jų finansiniam įsipareigojimui Fondui) valdymo mokesčiui
sumokėti.
Atranka, vykdoma šiai Finansinei priemonei, yra atviras konkursas pagal
Komisijos deleguotojo reglamento 13 straipsnio 6 dalį.
Valdymo išlaidos ir mokesčiai negali būti mokami praėjus šešeriems
metams nuo 2023 m. gruodžio 31 d. (t. y. 2029 m. gruodžio 31 d.).
Valdymo išlaidos ir mokesčiai, kurie turi būti sumokėti po 2023 m.
gruodžio 31 d., negali viršyti 1,5 proc. metinių Galutiniams naudos
gavėjams nuosavo kapitalo forma sumokėtų sumų, kurios dar turi būti
grąžintos Fondui, skaičiuojant pro-rata temporis nuo 2023 m. gruodžio
31 d. iki ankstesnės iš šių datų: i) investicijos grąžinimo, ii) išieškojimo
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procedūros pabaigos įsipareigojimų
iii) 2029 m. gruodžio 31 d.

nevykdymo

atvejais,

ir

Fondo
pajamų Fondo gaunamos pajamos turi būti paskirstomos tokia tvarka:
paskirstymas
- pirma, 100 proc. pajamų visiems Fondo investuotojams proporcingai jų
investuotoms sumoms, kol bus atgauti visi kapitalo įnašai;
- antra, 100 proc. pajamų visiems Fondo investuotojams proporcingai jų
investuotoms sumoms, kol jie gaus grynąją investicijų grąžą, lygią 6 proc.
per metus (Investuotojų gaunama pelno dalis);
- trečia, 100 proc. pajamų Fondo valdytojui, kol jis gaus sumą, lygią
25 proc. nuo sumos, paskirstomos kaip Investuotojų gaunama pelno dalis;
- ketvirta, 80 proc. pajamų visiems Fondo investuotojams proporcingai
jų investuotoms sumoms ir 20 proc. pajamų – Fondo valdytojui.
Investicinis
komitetas

Fondo valdytojas turi sudaryti Fondo investicinį komitetą (toliau –
Investicinis komitetas), kuris be kitų dalykų turi būti atsakingas ir už visų
Fondo sprendimų dėl investavimo ir investicijų atsisakymo svarstymą bei
tvirtinimą. Investicinis komitetas turi būti nepriklausomas nuo
investuotojų ar kitų trečiųjų šalių įtakos, ir pradžioje jis turėtų būti
sudarytas iš Fondo valdytojo atstovų.

Netinkamos
investicijos

Netinkamomis investicijomis iš Fondo turi būti laikomos investicijos:
a) į veiklas, nurodytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento
1 straipsnio 2–5 dalyse;
b) į ERPF reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nurodytas veiklas;
c) kuriomis siekiama apmokėti išlaidas, jau anksčiau finansuotas
(apmokėtas) iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų, kitų
Europos Sąjungos priemonių arba iš tos pačios Europos
struktūrinio ir investicinio fondo priemonės pagal kitą veiksmų
programą;
d) kuriomis siekiama refinansuoti arba pertvarkyti esamas paskolas
arba lizingą;
e) į išankstinį dotacijos finansavimą;
f) susijusios su pažeidimais ar sukčiavimu;
g) į grynai finansinę veiklą arba nekilnojamojo turto plėtrą, kai ji
vykdoma kaip finansinių investicijų veikla;
h) į vartojimui skirtą finansavimą;
i) apimančias neužstatytos arba užstatytos žemės pirkimą už sumą,
viršijančią 10 proc. Verslo finansavimo fondo įnašo, mokamo
Galutiniam naudos gavėjui (kaip numatyta Komisijos deleguotojo
reglamento 4 straipsnyje).

Sektoriai, kuriems Fondas negali investuoti į sektorius, kuriems taikomi apribojimai, ir kurie
taikomi apribojimai turi būti nustatyti Finansavimo sutartyje bei inter alia apimti veiklą,
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įtrauktą į Europos vystymosi finansavimo institucijų (angl. EDFI) suderintų
išimčių sąrašą.
Be to, projektai nėra finansuojami, kai toliau nurodyta veikla sudaro
didžiąją projekto rėmėjo pagrindinės veiklos arba projekto veiklos dalį:
–
–
–

Interesų konfliktai

a) Ginklų ir amunicijos b) tabako gaminių c) stipriųjų alkoholinių
gėrimų gamyba arba prekyba jais;
Azartiniai lošimai, kazino ir jiems prilygstanti veikla;
Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) gamyba arba prekyba
jais.

Fondas turi sudaryti visus sandorius komerciniu principu (rinkos
sąlygomis).
Fondo valdytojas nedelsiant turi nurodyti ir visiškai atskleisti INVEGAI bet
kokią veiklą, dėl kurios galėtų kilti faktiniai arba potencialūs interesų
konfliktai, bei turi kreiptis į INVEGĄ dėl veiksmų, kurių reikia imtis.

Fondo ir Fondo Fondas turi būti įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Fondo
valdytojo
veiklos valdytojas ir visi susiję subjektai (pvz.: investicijų patarėjas, Valdytojo
vykdymo vieta
sėkmės mokestį gaunanti bendrovė) turi būti įsteigti Europos Sąjungoje.
Ataskaitų rengimas

Fondo valdytojas periodiškai turi teikti nustatytos formos ir apimties
informaciją vadovaujantis „Invest Europe“ ataskaitų rengimo gairėmis,
taip pat visą papildomą informaciją, kuri gali būti reikalinga pagal
taikytinus reglamentus arba įstatymus, įskaitant Bendrąjį bendrosios
išimties reglamentą, Bendrųjų nuostatų reglamentą, Komisijos
įgyvendinimo reglamentą ir ERPF reglamentą, arba kuri turi kitaip būti
numatyta Finansavimo sutartyje.
Fondo valdytojas turi pateikti prašomų dokumentų, susijusių su Fondo
investicijomis ir veikla, elektronines kopijas.

Atitiktis

Fondo valdytojas turi užtikrinti atitiktį atitinkamiems standartams ir
taikytiniems įstatymams dėl pinigų plovimo prevencijos, kovos su
terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu.
Šiuo tikslu Fondo valdytojas turi nustatyti ir taikyti vidaus kontrolės
procedūras, skirtas i) užkirsti kelią Fondui arba Galutiniam naudos gavėjui
dalyvauti pinigų plovimo arba mokesčių vengimo schemoje, vykdyti
apgaulingą, priverstinę, slaptą ar korupcinę veiklą arba kitą baudžiamąją
ar teroristinę veiklą, ir ii) patvirtinti nepriklausomų privačių investuotojų,
kiekvieno numatomo Galutinio naudos gavėjo ir kiekvieno su jais susijusio
asmens sąžiningumą.
Fondas, Fondo valdytojas ir kiti subjektai, dalyvaujantys Finansinės
priemonės įgyvendinime, negali būti įsteigti ir palaikyti verslo santykių su,
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investuoti į arba per subjektus, įsteigtus teritorijose, kurių jurisdikcijos
nebendradarbiauja su Europos Sąjunga, taikant tarptautiniu mastu
suderintus mokestinius standartus, ir turi perkelti tokius reikalavimus į jų
sutartis su Galutiniais naudos gavėjais.
Audito reikalavimai

Fondo valdytojas įsipareigoja leisti įgaliotiesiems INVEGOS, Europos
Komisijos (įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą), Europos
Audito Rūmų, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės,
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos,
kitų ES institucijų ir ES įstaigų atstovams bei tinkamai įgaliotų nacionalinių
institucijų, turinčių teisę vertinti, kaip yra panaudojamos lėšos iš ES
Struktūrinių fondų, atstovams atlikti Finansinės priemonės auditą ir (ar)
atlikti patikrinimus iki Galutinio naudos gavėjo lygio.
Fondo valdytojas privalo saugoti ir laikyti visus dokumentus, susijusius su
investicijomis ir Galutiniais naudos gavėjais, bent iki vėlesnės iš šių datų:
1) 3 metus nuo Fondo veiklos pasibaigimo, ir 2) Finansinių priemonių
taisyklėse nustatytos datos.
Fondo valdytojas turi užtikrinti, kad Fondo finansinės ataskaitos būtų
audituotos mažiausiai kartą per metus.

Pažeidimų valdymas

Fondo valdytojas turi užtikrinti pažeidimų prevenciją ir imtis kitų reikalingų
veiksmų Finansinių priemonių taisyklėse nustatyta tvarka.

Finansinės
priemonės
viešinimas

Fondo valdytojas privalo periodiškai atlikti veiksmus, skirtus užtikrinti
Finansinės priemonės viešinimą, kad ši priemonė taptų žinoma Lietuvoje
ir užsienyje.
Fondo valdytojo informavimo priemonėse ir sudaromose investavimo
sutartyse su Galutiniais naudos gavėjais turi būti nurodoma, kad
finansavimas yra teikiamas iš ERPF, kaip numatyta Komisijos deleguotojo
reglamento 6 straipsnio 1 dalyje ir Finansinių priemonių taisyklėse.

INVEGOS atliekamos Siekiant pagerinti Galutiniams naudos gavėjams teikiamų paslaugų
apklausos
kokybę, turi būti atliekamos Galutinių naudos gavėjų apklausos dėl
INVEGOS ir Fondo valdytojo teikiamų paslaugų kokybės.
Fondo valdytojas turi vykdyti Galutinių naudos gavėjų apklausas pagal
INVEGOS parengtus klausimynus investavimo sutarties su Galutiniu
naudos gavėju pasirašymo metu. Fondo valdytojas turi pateikti
apibendrintus apklausų rezultatus INVEGAI periodiškai, kaip tai bus
apibrėžti Finansavimo sutartyje.
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Kvietimo teikti paraiškas
2 priedas

(Pareiškėjo pavadinimas)
(Pareiškėjo teisinė forma, buveinė ir kontaktinė informacija)

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

PARAIŠKA
FINANSINĖS PRIEMONĖS [ĮRAŠYKITE FINANSINĘ PRIEMONĘ] FONDO VALDYTOJO ATRANKAI
NUORODOS NUMERIS: [ĮRAŠYTI KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS NUORODĄ]
_____________
(Data)
Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo kontaktinė informacija:
Adresas
Teisinė forma
Registrų centro duomenys5

Registracijos/steigimo data:
Registracijos šalis:
Standartinis
identifikacinis
kodas
registracijos numeris, jeigu taikytina:

/

Asmens, teikiančio (fizinio asmens) Paraišką, arba
įgalioto teikti Paraišką Pareiškėjo vardu (jeigu tai
juridinis asmuo) 6, vardas ir pavardė
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
Šį dokumentą pasirašantis asmuo, tinkamai įgaliotas atstovauti Pareiškėjui, pasirašydamas šią
Paraišką, patvirtina ir pareiškia, kad Pareiškėjas sutinka su visomis Atrankos sąlygomis, numatytomis
Kvietime teikti paraiškas, ir kad šioje Paraiškoje bei jos prieduose pateikta informacija yra visais
atžvilgiais išsami ir teisinga.
Pareiškėjas pareiškia, jog jis nepateikė ir nepateiks bet kokio pobūdžio pasiūlymo, kuris galėtų
suteikti pranašumą pagal Finansavimo sutartį, ir kad jis nesuteikė ir neketina suteikti, nesiekė ir
nesiekia, nesistengė ir nesistengia gauti, nepriėmė ir nepriims jokios finansinės naudos arba naudos
natūra iš bet kokios šalies, kas būtų laikoma neteisėta praktika arba apimtų korupciją, kuri būtų
5

Taip pat pridėkite Pareiškėjo įsteigimo arba registracijos pažymėjimo kopiją (juridinio asmens atveju)
Taip pat pridėkite asmens, pateikiančio Paraišką (jeigu tai yra fizinis asmuo) arba įgalioto pateikti Paraišką Pareiškėjo
vardu (jeigu tai yra juridinis asmuo), tapatybę patvirtinančio dokumento, pavyzdžiui, paso, tapatybės kortelės arba kito
oficialaus dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, kopiją.
6

tiesiogiai arba netiesiogiai laikoma paskata arba apdovanojimu, susijusiu su Kvietimu teikti paraiškas
ir Finansavimo sutarties pasirašymu.
Kartu su šia paraiška (ir priedais) pateikiami šie dokumentai:
Eilės
Nr.
1.
2.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Verslo planas (įskaitant gyvenimo aprašymus (CV) ir
priedus)
Deklaracijos (A ir B dalys)

Pateikdamas šią Paraišką, šį dokumentą pasirašęs asmuo, tinkamai įgaliotas atstovauti Pareiškėjui,
patvirtina ir pareiškia, kad:
1) Mums yra žinoma, jog Finansinė priemonė [įrašykite Finansinės priemonės pavadinimą]
įgyvendinama per Verslo finansavimo fondą, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo,
ir kurį 2016 m. balandžio 15 d. įsteigė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos
finansų ministerija ir INVEGA.
2) Mes perskaitėme ir atsižvelgėme į INVEGOS 2017 m. sausio 25 d. paskelbtą Kvietimą teikti
paraiškas Finansinės priemonės [įrašykite Finansinės priemonės pavadinimą] atrankai ir
sutinkame su jo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant tuo, kad vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, šiam Atrankos procesui taikoma šio įstatymo 10 straipsnio
2 punkto 2 dalyje nustatyta išimtis.
3) Įgyvendindami Finansinę priemonę [įrašykite Finansinės priemonės pavadinimą], neatliksime
jokių veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darniam vystymuisi, įskaitant:
 aplinkos apsaugą (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);
 socialinę sritį (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir
mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);
 ekonomikos sritį (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);
 teritorinės plėtros sritį (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);
 informacinės ir žinių visuomenės sritį.
4) Įgyvendindami Finansinę priemonę [įrašykite Finansinės priemonės pavadinimą], mes
neatliksime jokių veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo lyties,
rasės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, amžiaus, negalios ar seksualinės orientacijos
principams.
5) Mes žinome, kad investicijos, atliekamos pagal Finansinę priemonę [įrašykite Finansinės
priemonės pavadinimą], laikomos valstybės pagalba, suteikiama pagal 2014 m. birželio 17 d.
Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama
suderinama su vidaus rinka taikant ES Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L p. 1) ir pagal
Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintą rizikos kapitalo priemonės [įrašykite Finansinės
priemonės pavadinimą] schemą. Įgyvendindami Finansinę priemonę [įrašykite Finansinės
priemonės pavadinimą], mes užtikrinsime visišką investicijų atitiktį teisės aktams,
reglamentuojantiems valstybės pagalbą7.
6) Mums yra žinoma, kad Finansinė priemonė [įrašykite Finansinės priemonės pavadinimą]
įgyvendinama vadovaujantis 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES)
Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 1303/2013 (OL 2014 L 138, p. 5).
7

Straipsnis taikomas tik šioms Finansinėms priemonėms: „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas“, „Plėtros Fondas I“ ir „Plėtros fondas II“.
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7) Mums yra žinoma, kad Finansinė priemonė [įrašykite Finansinės priemonės pavadinimą]
įgyvendinama remiantis 2014 m. spalio 16 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-326 patvirtintomis
Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėmis, ir kad, įgyvendindami finansinę priemonę,
turėsime vykdyti visus reikalavimus, numatytus jų 1 priede.

(Pareiškėjo arba jo
įgaliotoasmens, jei taikoma,
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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Kvietimo teikti paraiškas
3 priedas
REIKALAVIMAI VERSLO PLANUI
Rengdami Verslo planą, Pareiškėjai turėtų atsižvelgti į Atrankos dokumentus ir atitinkamam Fondui
taikytinas sąlygas, numatytas 1 priede. Verslo planas turėtų būti glaustas, tačiau apimti visą toliau
nurodytą informaciją (bet ja neapsiriboti).
Rinkos galimybė
– Tikslinės rinkos segmento apžvalga ir pagrindimas, kodėl tikslinis segmentas yra patraukli
investavimo galimybė;
– Makro- ir mikroekonominių bei kitų veiksnių, palaikančių tokią galimybę, paaiškinimas;
– Rinkos segmentui aktuali rizika (kliūtys) ir jos poveikis investavimo galimybių rinkiniui;
– Numatoma konkurencija ir (ar) bendradarbiavimas su kitais rinkos dalyviais (įskaitant, jeigu
aktualu, universitetus, mokslo centrus, verslo inkubatorius, verslo angelus ir verslininkystės
iniciatyvas);
Investavimo (valdymo) komanda ir jos profesinė patirtis
– Informacija apie šiuo metu valdomus fondus (jeigu tokių yra);
– Prie komandos prisijungusių ir ją palikusių narių sąrašas, jų prisijungimo/išėjimo iš komandos
data, pareigos prisijungimo prie komandos metu ir dabartinės pareigos;
– Visa informacija apie kiekvieną siūlomos valdymo komandos narį, apimanti (i) Fondui skiriamą
laiką, (ii) detalų gyvenimo aprašymą (CV), (iii) ankstesnę patirtį ir ryšius su tiksliniais rinkos
segmentais, (iv) investavimo patirtį (įskaitant investicijos gavėjo pavadinimą, sandorio tipą,
sektorių, geografiją, pagrindines atsakomybės sritis, investuotą sumą, investavimo ir
pasitraukimo iš investicijų datą, realizuotą arba nerealizuotą vertę, įskaitant investuotos sumos
atsipirkimą ir bendrąsias pajamas / grynąją vidinę grąžos normą), (v) dabartinį / ankstesnį
atlyginimą, ir (vi) tris rekomendacijas;
– Detali informacija apie ankstesnius asmeninius ir profesinius komandos narių santykius;
– Kiekvieno komandos nario pareigos valdant Fondą;
– Siūlomos valdymo komandos konkurencinis pranašumas;
– Detali informacija apie ankstesnę ir (ar) dabartinę valdymo komandos narių veiklą, nesusijusią
su Fondu, dėl kurios galėtų kilti interesų konfliktas su Fondu arba kitokiu būdu iškilti tam tikrų
su skiriamu laiku susijusių reikalavimų komandos nariams;
– Detali informacija apie darbuotojų samdymo poreikius (planus);
Investavimo strategija
– Siūlomos strategijos apžvalga, įskaitant tai, kaip ji atitinka šalies ekonominį ir socialinį kontekstą;
– Tinkamas tikslinis ir mažiausias gyvybingo Fondo dydis, leidžiantis įgyvendinti strategiją, įskaitant
tokio vertinimo loginį pagrindimą;
– Pramonės sektorių, kurie turėtų pasiūlyti konkrečių galimybių Fondui, apžvalga;
– Investavimo galimybių plėtros etapas;
– Numatytos naudotinos finansinės priemonės (nuosavas kapitalas, kvazinuosavas kapitalas) ir
įsigytinos akcijos, įskaitant tikėtinas kontrolės teises ir apsaugines priemones;
– Konkurencingas strategijos pozicionavimas, lyginant su kitais finansavimo teikėjais;
– Tikslinis investicijų skaičius, kapitalo panaudojimo procentas (įskaitant rezervus ir paskesnių
investicijų politiką) ir portfelio sudėtį;
– Numatomas investicijų valdymo laikotarpis;
– Numatomas pasitraukimo iš investicijų būdas;

–
–

–

–

Tikslinė/numatoma grąža, ir kaip ji bus pasiekta;
Preliminarus investicijų planas, kiekvienos galimybės atveju nurodant: pavadinimą, sektorių,
sandorio tipą, preliminarų įsipareigojimą, preliminarų akcijų paketą, galimybės šaltinį,
preliminarų vertės sukūrimo planą ir potencialų pasitraukimo iš investicijų būdą;
Rizika, susijusi su investavimo strategijos ir planuojamų rizikos valdymo priemonių
įgyvendinimu, įskaitant rizikos diversifikavimą Fondo kapitalui ir bet kokiam sektoriui arba
poveikio ribines vertes;
Priemonės, skirtos išvengti dvigubo finansavimo iš kitų valstybės finansavimo mechanizmų
įgyvendinant investicijas;

Investavimo procesai
– Numatomas(-i) sandorių srauto šaltinis(-iai);
– Investavimo proceso apžvalga: nuo pradžios iki pasirašymo;
– Bendra strategija ir pagrindiniai išsamaus patikrinimo procesai;
– Numatomas trečiųjų šalių konsultantų pasitelkimas ir jų vaidmuo investavimo procese;
– Po investicijų vykdomas portfelio įmonių valdymas, įskaitant požiūrį į stebėseną, vertės sukūrimą
ir dalyvavimą valdymo organuose;
– Numatomas dalyvavimas įmonių, į kurias investuojama, strategijoje, finansuose ir (ar) veikloje;
– Siūlomos planuojamo pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu
standartų bei teisės aktų taikymo įgyvendinant Finansinę priemonę procedūros;
– Siūlomas įmonių valdymo ir finansinio skaidrumo užtikrinimo įmonėse, į kurias investuojama,
metodas;
Fondo struktūra ir sąlygos
– Pagrindinės ekonominės sąlygos, įskaitant (i) siūlomi valdymo mokesčiai ir išlaidos investavimo
laikotarpiu ir po jo (valdymo mokesčiai, mokami Fondo valdytojui, ir Fondo valdymo išlaidos turi
būti apskaičiuotos atskirai), ir (ii) pelno dalis (Valdytojo pelno dalis) bei Fondo valdytojui
taikomas lėšų susigrąžinimo mechanizmas ir siūlomas valstybės pagalbos paskatų (jeigu tokių
yra) paskirstymas privatiems investuotojams ir Fondo valdytojui, įskaitant atitinkamai
kiekvienam iš jų skirtą skaičiavimo metodiką;
– Preliminarios investicijos, prašomos pagal šį Kvietimą teikti paraiškas;
– Detali informacija apie siūlomus Fondo valdytojo ir investicinio patarėjo subjektų akcininkus /
nuosavybę ir Valdytojo pelno dalies paskirstymą;
– Planuojama Fondo, Fondo valdytojo ir patariamojo subjekto veiklos vykdymo vieta ir teisinė
forma, įskaitant siūlomos Fondo teisinės struktūros pagrindimą;
– Detalus Fondo valdytojo biudžetas, į kurį turi būti įtraukta detali informacija apie planuojamą
atlygį visiems investavimo specialistams;
– Siūlomi Investicinio komiteto nariai ir balsavimo mechanizmas;
– Valdymo komandos nepriklausomumas, pirmiausia – priimant investicinius sprendimus;
– Detali informacija apie kitas planuojamas valdybas / patarėjus, kuriuos turės Fondas, įskaitant
tai, kaip asmenys prisidės prie Fondo (įskaitant laiko ir finansinius įsipareigojimus), ir kaip jiems
bus už tai atlyginama;
Lėšų pritraukimas
– Planuojamas Fondo valdytojo finansinis įsipareigojimas Fondui;
– Potencialūs Fondo investuotojai, lėšų pritraukimo strategija ir potencialių investuotojų
patvirtinimo etapas, atsižvelgiant į investavimo į Fondą (jeigu taikytina) bei specialių ekonominių
ar valdymo teisių, kurias suteikia tokie įsipareigojimai, sąlygas;
– Numatytas laikas, skirtas gauti reikalingas papildomas investicijas ir pradėti vykdyti veiklą;
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Papildomi reikalavimai verslo planui, taikomi „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II“
pareiškėjams:
– Planuojamos įgyvendinti akseleravimo veiklos Galutiniams naudos gavėjams ir galimas
bendradarbiavimas su kitais ekosistemų dalyviais.
– Papildomų ekspertų, kurie yra susipažinę su sumanios specializacijos 8 reikalavimais ir galėtų
pateikti profesionalias išvadas dėl to, ar investicija atitinka sumanios specializacijos reikalavimus
arba aprašyti potencialų bendradarbiavimą su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA),
sąrašas ir jų kvalifikacijų aprašymas.

8

http://www.sumani2020.lt/en/smart-specialisation/priorities
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Kvietimo teikti paraiškas
4 priedas
(Ūkio subjekto pavadinimas)
(Ūkio subjekto teisinė forma, buveinė ir kontaktinė informacija)
UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
DEKLARACIJA
A DALIS
(pildo asmuo, įgaliotas atstovauti Pareiškėjui (jeigu jis yra juridinis asmuo), arba Pareiškėjas (jeigu
jis yra fizinis asmuo) bei visi kiti komandos nariai)
_____________
(Data)

1. Aš, ______________________________________________________________ ,9
tvirtinu,
kad
[aš]
/
[mano
vadovaujamas
arba
atstovaujamas
10
_____________________________], dalyvaujantis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Finansinės priemonės [įrašykite Finansinės priemonės
pavadinimą] Fondo valdytojo atrankoje:
a) neturi(u) neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl manęs/jo per pastaruosius
5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą,
tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių
nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar
realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;
b) esu/yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo
įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje Pareiškėjas (juridinis asmuo) registruotas arba
gyvena (fizinis asmuo), ar Lietuvos Respublikos reikalavimus. Pareiškėjas (juridinis asmuo)
/ aš (fizinis asmuo) laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra
mažesnė kaip 50 eurų;
c) neturi(u) neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą;
d) nesu/nėra bankrutavęs, likviduojamas (jeigu Pareiškėjas yra juridinis asmuo), su
kreditoriais nesu/nėra sudaręs taikos sutarties (Pareiškėjo (juridinio asmens) / mano
9

Įrašykite asmens, įgalioto atstovauti Pareiškėjui (jeigu jis yra juridinis asmuo) arba Pareiškėjui (jeigu jis yra fizinis asmuo)
arba atitinkamo komandos nario oficialias pareigas, vardą ir pavardę
10
Įrašykite Pareiškėjo (jeigu jis yra juridinis asmuo) pavadinimą arba išbraukite, kaip tinkama
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(fizinio asmens) ir kreditorių susitarimo tęsti Pareiškėjo veiklą, kai Pareiškėjas (juridinis
asmuo) / aš (fizinis asmuo) prisiima/-(u) tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka
savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), nesu/nėra sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos arba mano/jo padėtis pagal šalies, kurioje jis (juridinis asmuo) registruotas /
aš (fizinis asmuo) gyvenu, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Pareiškėjui (juridiniam
asmeniui) / man (fiziniam asmeniui) nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba
bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo (jeigu
jis yra juridinis asmuo) ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam (juridiniam
asmeniui) / man (fiziniam asmeniui) nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje Pareiškėjas (juridinis asmuo) registruotas / (fizinis asmuo) gyvena, įstatymus;
e) neturi(u) neišnykusio ar nepanaikino teistumo (jeigu Pareiškėjas yra fizinis asmuo)arba per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis
Pareiškėjui (juridiniam asmeniui) / man (fiziniam asmeniui) už nusikalstamas veikas
nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei
nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams;
f) nesu padaręs rimto profesinio pažeidimo, kuris gali būti įrodytas bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama
kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Pareiškėjo (juridinio asmens) / manęs (fizinio
asmens) pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip
vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos
teisės aktų pažeidimas, už kurį Pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta
administracinė nuobauda, o Pareiškėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija,
nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši
sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu atrankoje dalyvaujantis
Pareiškėjas, kuris yra juridinis asmuo, / aš (fizinis asmuo) pažeidė/pažeidžiau Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas
rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau
kaip 3 metai. Jeigu Pareiškėjas, kuris juridinis asmuo, arba Pareiškėjo, kuris yra juridinis
asmuo, akcininkas, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra
pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių
bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu,
jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
g) nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo
padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nesiekia
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, taip pat nėra
padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir
sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį Pareiškėjui (fiziniam asmeniui)
yra paskirta administracinė nuobauda arba Pareiškėjui (juridiniam asmeniui) –
ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo,
kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą Pareiškėjui, kuris yra
juridinis asmuo, / man (fiziniam asmeniui) yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys
metai;
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h) kiek jam (jeigu Pareiškėjas yra juridinis asmuo) / man (jeigu Pareiškėjas yra fizinis asmuo)
yra žinoma, jis nėra / aš nesu įtrauktas į 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamente (EK,
Euratomas) Nr. 1302/2008 dėl centrinės uždraustų subjektų bazės nustatytą centrinę
uždraustų subjektų bazę;
i) nesu/nėra įtrauktas į jokį sankcijų sąrašą arba tarptautiniu mastu pripažįstamą „juodąjį
sąrašą“.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas Paraiška bus atmesta.
3. Pareiškėjas (juridinis asmuo) / aš (fizinis asmuo) už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą
atsako / atsakau įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu Atrankoje dalyvauja ūkio subjektų grupė, Deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektų grupės
narys.
5. Aš (jei fizinis asmuo) patvirtinu, kad esu tinkamai informuotas apie mano asmens duomenų
tvarkymą ir su tuo susijusias teises, ir sutinku, kad UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
(įmonės kodas 110084026, registruota buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva) kaip duomenų
valdytojas tvarkytų (įskaitant be apribojimų rinktų, įrašytų, kauptų, saugotų, klasifikuotų, grupuotų,
apjungtų, papildytų ir pataisytų bei prireikus atskleistų, naudotų, sunaikintų) mano asmens
duomenis (arba atliktų bet kuriuos kitus teisėtus veiksmus su jais), įskaitant be apribojimų mano
asmens duomenis, kuriuos INVEGA gavo iš kokios nors trečiosios šalies. Aš sutinku, kad mano
asmens duomenys būtų taip tvarkomi tam, kad būtų įvertinta ir (arba) apskaityta paraiška ir (arba)
atranka bei jos nuolatinis įgyvendinimas, ir kad mano asmens duomenis būtų galima perduoti
valdžios institucijoms, įgyvendinančioms kontrolės funkcijas Lietuvoje ir kitose šalyse Europos
ekonominėje erdvėje pagal atitinkamas užklausas.
6. Didžiąja raide šioje deklaracijoje rašomos sąvokos, jeigu jos neapibrėžtos kitaip, turi joms Kvietime
teikti paraiškas priskirtą reikšmę, nebent pagal kontekstą reikalaujama kitaip.

(Deklaraciją
pasirašiusio
asmens
pareigos,
jeigu
taikytina)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)
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________________________________________________________________
Pareiškėjo vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
DEKLARACIJA
B DALIS
(pildo Pareiškėjo, kuris yra juridinis asmuo, visi direktoriai, pareigūnai ir vadovai arba Pareiškėjas,
kuris yra fizinis asmuo, bei visi kiti komandos nariai)
_____________
(Data)
Aš, ______________________________________________________________ ,
(vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad esu nepriekaištingos reputacijos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių
priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 21 dalyje.
Aš (jei fizinis asmuo) patvirtinu, kad esu tinkamai informuotas apie mano asmens duomenų
tvarkymą ir su tuo susijusias teises, ir sutinku, kad UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
(įmonės kodas 110084026, registruota buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva) kaip duomenų
valdytojas tvarkytų (įskaitant be apribojimų rinktų, įrašytų, kauptų, saugotų, klasifikuotų, grupuotų,
apjungtų, papildytų ir pataisytų bei prireikus atskleistų, naudotų, sunaikintų) mano asmens
duomenis (arba atliktų bet kuriuos kitus teisėtus veiksmus su jais), įskaitant be apribojimų mano
asmens duomenis, kuriuos INVEGA gavo iš kokios nors trečiosios šalies. Aš sutinku, kad mano
asmens duomenys būtų taip tvarkomi tam, kad būtų įvertinta ir (arba) apskaityta paraiška ir (arba)
atranka bei jos nuolatinis įgyvendinimas, ir kad mano asmens duomenis būtų galima perduoti
valdžios institucijoms, įgyvendinančioms kontrolės funkcijas Lietuvoje ir kitose šalyse Europos
ekonominėje erdvėje pagal atitinkamas užklausas.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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