
Priemonės „TIESIOGINĖS COVID-19 PASKOLOS“

paraiškos pildymo instrukcija



Paraiškos būsenos

• Neatitinka kriterijų – paraiška nebuvo pateikta, nes pareiškėjas neatitinka finansavimo kriterijų. Tuo atveju jeigu neatitikimai

galėtų būti ištaisyti ir naujos paraiškos pateikimo dieną būtų pašalinti, pareiškėjas gali kreiptis pakartotinai, teikiant paraišką iš

naujo;

• Rengiama – paraiška pildoma pareiškėjo ir dar nepateikta vertinti. Kai parengsite paraišką įsitikinkite, kad paraiška pateikta ir

paraiškos būsena iš „Rengiama“ pasikeitė į „Pateikta vertinti“;

• Pateikta vertinti – paraiška pateikta vertinti, laukite pranešimo apie tolesnius veiksmus;

• Grąžinta tikslinti – paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos turi pateikti

ir/ar patikslinti pareiškėjas. Kai patikslinsite paraišką įsitikinkite, kad paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Grąžinta

tikslinti“ pasikeitė į „Pateikta vertinti“;

• Atmesta – priimtas sprendimas nesuteikti finansavimo dėl pareiškėjo atstovaujamos įmonės (verslininko) pateiktos paraiškos;

• Sugeneruota sutartis – priimtas teigiamas sprendimas dėl finansavimo skyrimo ir pareiškėjui pateikta sutartis pasirašymui;

• Pareiškėjo pasirašyta sutartis – pareiškėjas pasirašė sutartį, laukiama INVEGOS sutarties pasirašymo;

• Pasirašyta finansavimo sutartis – INVEGAI pasirašius sutartį, paskolos sutartis tampa galiojančia, o paskola suteikiama apraše

numatytais terminais ir sąlygomis.



Paraiškos pildymas ir pateikimas

Paraiškas teikti gali tik juridinio
asmens vadovas/verslininkas arba
įgaliotas asmuo.

Paraiškos teikiamos prisijungus
http://paskolos.invega.lt/. Pasirinkite
finansinę priemonę.

1 žingsnis

http://paskolos.invega.lt/


2 žingsnis

Paraiškos teikiamos prisijungus prie elektroninės
paraiškų sistemos su elektronine atpažinimo
priemone.

Prieš pradėdami pildyti paraišką
https://covid19paskolos.invega.lt pasitikrinkite ar
pateikėte visus reikiamus dokumentus ir atitinkate
keliamus reikalavimus.

Paskolos gavėjo atstovo tapatybė nustatoma atstovui
patvirtinus savo tapatybę per administracinių ir
viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai
valdžios vartai“.

Paskolos gavėjo juridinio asmens vadovas jungiasi
https://www.epaslaugos.lt/portal/login
pasirinkdamas „Verslo subjektas“.

Paskolos gavėjo juridinio asmens įgaliotas fizinis
asmuo arba paskolos gavėjas fizinis asmuo
(verslininkas) jungiasi
https://www.epaslaugos.lt/portal/login
pasirinkdamas „Gyventojas“.

https://covid19paskolos.invega.lt/
https://www.epaslaugos.lt/portal/login
https://www.epaslaugos.lt/portal/login


3 žingsnis

Įveskite telefono numerį ir nuolat tikrinamą el. pašto
adresą, nes elektroniniu paštu Jums bus siunčiami visi
aktualūs pranešimai.

Susipažinkite ir patvirtinkite „varnele“ sutikimo sąlygas.

Spauskite mygtuką „Tvirtinu, kad pateikta informacija yra
teisinga“.



Įgaliojimo suteikimas juridinio asmens atstovui

Jei esate juridinio asmens vadovas ir norite įgalioti kitą asmenį pateikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį, prisijunkite prie
elektroninės paraiškų sistemos https://covid19paskolos.invega.lt su elektronine atpažinimo priemone ir spauskite mygtuką „Įgaliojimai“.

Atsidarius įgaliojimų langui spauskite „+“ – atsidarys įgaliojimo forma.

https://covid19paskolos.invega.lt/


Užpildžius visus laukus apie įgaliotinį ir pridėjus įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimo dokumentą spauskite „Saugoti“. Galimi failų formatai: .pdf, .adoc.
Maksimalus dydis 20MB.

Įgaliotas asmuo prie paraiškos jungsis kaip fizinis asmuo https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas“.

Kai juridinis asmuo neturi vienasmenio vadovo arba pareiškėjo atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis techninių galimybių per „Elektroninių
valdžios vartų“ portalą patvirtinti savo tapatybės, elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt pateikite vadovo patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA
suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus pareiškėjo vardu.

https://www.epaslaugos.lt/portal/login


4 žingsnis

Sukurtos paraiškos  duomenis  galėsite  peržiūrėti, redaguoti ar ištrinti paraišką.

Atkreipkite dėmesį į sukurtos paraiškos būseną „Rengiama“. Ji reiškia, kad paraiška pildoma pareiškėjo ir dar nepateikta vertinti.

Prisijungus prie elektroninės paraiškų sistemos spauskite „+“ – atsidarys paraiškos pildymo forma.



5 žingsnis

Patikrinkite telefono numerį ir el. pašto adresą. Elektroniniu
paštu Jums bus siunčiami visi aktualūs pranešimai.

Įveskite trūkstamus verslo subjekto atstovo duomenis į baltus
aktyvius laukus.



6 žingsnis

Įveskite duomenis į kitus aktualius paraiškos laukus.



7 žingsnis

Susipažinkite ir patvirtinkite „varnelėmis“
paraiškos teikimo sąlygas.



8 žingsnis

Įkelkite išvardintus dokumentus galimais failų
formatais:
paspauskite varnelę, išskleiskite priedų sąrašą ir
išsirinkite įkeliamo priedo pavadinimą;
paspauskite šalia esantį mygtuką „Pasirinkti failą“ ir
pridėkite priedą prie paraiškos.

Užpildę paraišką ir įkėlę visus reikiamus dokumentus,
išsaugokite ir patikrinkite pirminius atitikimo
finansavimui kriterijus.



9 žingsnis

Jei atitikimo kriterijai – žali, spauskite „Gerai“.



10 žingsnis

Spauskite „Pateikti paraišką“.

Pastaba: kai paraiška grąžinta tikslinti,
nepamirškite, kad po patikslinimo reikia paspausti
„Pateikti paraišką“.



11 žingsnis

Spauskite „Pateikti“.

Išvysite pranešimą, kad paraiška
pateikta. Spauskite „Gerai“.



Grįžę į paraiškų sąrašą įsitikinkite, kad paraiškos būsena pasikeitė į „Pateikta vertinti“.

Paraišką įvertinus arba grąžinus tikslinti sulauksite informacijos į paraiškoje nurodytą elektroninio pašto dėžutę.

Pastaba: kai priimamas sprendimas suteikti paskolą, pareiškėjui pasiūloma pasirašyti sutartį. Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.



Finansavimo kriterijų neatitinkanti
paraiška

Jei bent vienas iš atitikimo finansavimui
kriterijų pažymėtas raudona spalva, tai
reiškia, kad pareiškėjas neatitinka
kriterijų, todėl pateikti paraiškos ir gauti
finansavimo pagal šią priemonę negalės,
nebent neatitikimai galėtų būti ištaisyti ir
naujos paraiškos pateikimo dieną būtų
pašalinti.

Paspaudus mygtuką „Gerai“ paraiškos
būsena iš „Rengiama“ pasikeis į
„Neatitinka kriterijų“.



Paraiškos dokumento apačioje spausite mygtuką „Kurti naują paraišką esamos pagrindu“.

Naują paraišką galėsite užpildyti jau teiktos kriterijų neatitinkančios paraiškos duomenų pagrindu. 
Prisijungę prie elektroninės paraiškų sistemos paspausite „akies“ ikoną prie paraiškos, kurios būsena „Neatitinka kriterijų“.


