Priemonės
„Tiesioginės COVID-19 paskolos“
paraiškos pildymo instrukcija

1 žingsnis
Prisijungimas prie paraiškų sistemos
Paraiškas teikti gali tik
juridinio asmens vadovas/
verslininkas arba įgaliotas
asmuo.
Paraiškos teikiamos
prisijungus prie paraiškų
sistemos, autentifikuojantis
per E. valdžios vartų
sistemą
Prieš pradėdami pildyti
paraišką, pasitikrinkite, ar
atitinkate išvardintus kriterijus.

2 žingsnis
Sutikimų patvirtinimas
Įveskite prašomus
kontaktinius duomenis,
kuriais bus siunčiama
informacija apie
paraiškos būsenos
pasikeitimus.

Patvirtinkite, kad
susipažinote su
duomenų tvarkymo
taisyklėmis bei paraiškos
teikimo sąlygomis.

3 žingsnis
Įgaliojimo suteikimas
Jei esate juridinio asmens vadovas ir norite įgalioti kitą asmenį pateikti paraišką,
prisijunkite prie elektroninės paraiškų sistemos https://covid19paskolos.invega.lt ir
spauskite mygtuką „Įgaliojimai“.

Norėdami pridėti įgaliojimą, atsidarius įgaliojimų langui, spauskite „+“.

Įgaliojimo formoje, užpildžius visus laukus apie įgaliotą asmenį ir pridėjus įmonės vadovo
patvirtintą įgaliojimo dokumentą, spauskite „Saugoti“.

Įgaliotas asmuo prie paraiškos galės prisijungti kaip fizinis asmuo
https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas arba rezidentas“.
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.

4 žingsnis
Paraiškos pildymas
Prisijungę prie elektroninės paraiškų sistemos, norėdami pradėti pildyti paraiškos formą,
spauskite „+“.

Sukurtos paraiškos duomenis galėsite peržiūrėti, redaguoti ar ištrinti paraišką.

Pastaba: atkreipkite dėmesį į sukurtos paraiškos būseną „Rengiama“, kuri reiškia,
kad paraišką pildote ir ji dar nepateikta vertinimui.

5 žingsnis
Įveskite reikiamus
verslo subjekto duomenis
į baltus aktyvius laukus.
Patikrinkite telefono
numerį ir elektroninio
pašto adresą.
Elektroniniu paštu Jums
bus siunčiami visi
aktualūs pranešimai
(pvz.: paraiškos būsena,
sprendimas dėl (ne)
finansavimo, papildomų
dokumentų pateikimo ir
kt.).

6 žingsnis
Įveskite duomenis į kitus aktualius paraiškos laukus.

7 žingsnis
Perskaitykite ir
patvirtinkite, kad
susipažinote su
pateiktomis sąlygomis.

8 žingsnis
Skiltyje „Priedų įkėlimas“
pasirinkite priedo tipą iš sąrašo
ir įkelkite privalomus pateikti
priedus, spausdami „Pasirinkti
priedą“.

SVV deklaracijos formą, vienos
įmonės deklaracijos formą bei
jų pildymo instrukcijas,
paskolos gavėjo finansinės
būklės ir prognozės formą,
verslo plano formą, galite
atsisiųsti.

Įkėlę priedą, matysite
pranešimą, kad priedas įkeltas
sėkmingai.

Įkėlę visus privalomus pateikti priedus, spauskite „Išsaugoti ir patikrinti atitikimo kriterijus“.

Išsaugoję paraiškos duomenis, pamatysite atitikimo finansavimo kriterijams pranešimą. Kur žaliai
pažymėti kriterijai reiškia jų atitikimą, o raudoni – neatitikimą keliamiems reikalavimams.

Pastaba: paraiškos išsaugojimas dar nereiškia, kad paraiška pateikta vertinimui. Nepamirškite
pasitikrinti paraiškos būsenos, kuri pateikus paraišką pasikeis į „Pateikta vertinti“.

9 žingsnis
Paraiškos pateikimas vertinimui
Paraišką išsaugojus ir patikrinus atitikimo kriterijus, ją galima pateikti vertinimui:

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

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

INVEGAI priėmus sprendimą suteikti paskolą:
•

•

•

Paraiškos dokumentas „Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažyma“, sugeneruojamas ir
išsiunčiamas paraiškoje nurodytu pareiškėjo elektroniniu paštu.
Pareiškėjas, pažymoje nurodytomis sąlygomis (paskolos paskirtis ir paskolos suma), kreipiasi
dėl atitinkamo dydžio ir paskirties į finansų įstaigas ir, gavus neigiamą atsakymą, paprašo
finansų įstaigos išduoti nurodytos formos pažymą, kad finansavimas pareiškėjui nustatytomis
sąlygomis neskiriamas.
Surinkus tris neigiamus atsakymus per 30 d.d., paskolos gavėjas pateikia juos INVEGAI per
paraiškų sistemą. INVEGAI patikrinus ir pažymoms atitinkant nustatytus reikalavimus, INVEGA
inicijuoja paskolos sutarties pasirašymą.
INVEGAI patvirtinus gautas pažymas, pareiškėjas gauna pranešimą, kad paraiškų teikimo sistemoje
yra pateikta sutartis pasirašymui. Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu,
prisijungus prie paraiškų sistemos įėjus į paraišką. Pasirašius INVEGAI, pareiškėjas gauna pranešimą
apie sudarytą paskolos sutartį.
Apyvartinės paskolos atveju po sutarties pasirašymo paskolos lėšos išmokamos automatiškai per
sutartyje numatytą terminą. Investicinės paskolos atveju paskola ar jos dalis išmokamos pagal
paskolos gavėjo per paraiškų sistemą pateiktus mokėjimo prašymus.

INVEGAI priėmus sprendimą nesuteikti paskolos:
•
•

INVEGAI įvertinus duomenų neatitikimą priemonės aprašo reikalavimams ir priėmus sprendimą
nesuteikti paskolos, pareiškėjas informuojamas apie pasirašytą neigiamą sprendimą, kuriame
nurodoma detali paraiškos atmetimo informacija, nurodytu el. pašto adresu paraiškoje.
Pašalinus nurodytus trūkumus, verslo subjektas gali kreiptis dėl finansavimo pakartotinai.

Terminai
INVEGA pateiktos paraiškos vertinimą atlieka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
Paraiškos vertinamos eiliškumo tvarka pagal jų registravimo datą ir laiką.
Paraišką įvertinus arba grąžinus tikslinti sulauksite informacijos į paraiškoje nurodytą
elektroninio pašto dėžutę.
Tuo atveju, jei verslo subjekto atstovas per 20 darbo dienų nuo Invegos prašymo
pateikti informaciją ar papildomus dokumentus gavimo dienos, nepateikia jų, paraiška
toliau nevertinama ir yra atmetama, arba priimtas sprendimas dėl Paskolos suteikimo
netenka galios.
Pastaba: kai priimamas sprendimas suteikti paskolą, paraiškos būsena pasikeičia į
„Sugeneruota sutartis“ ir pareiškėjas gauna pranešimą, kad paraiškų teikimo sistemoje
yra pateikta sutartis pasirašymui. Paskolos sutartis pasirašoma paraiškų teikimo
sistemoje, kvalifikuotu elektroniniu parašu. Verslo subjektas ar jo įgaliotas atstovas
Paskolos sutartį turi pasirašyti per 10 darbo dienų po Paskolos sutarties išsiuntimo.

10 žingsnis
Mokėjimo prašymų teikimas investicinės paskolos lėšų
išmokėjimo atveju
INVEGAI pasirašius finansavimo sutartį (būsena pasikeis į „Pasirašyta finansavimo sutartis“),
paraiškų sąraše atsiras papildomas mygtukas, kuris nukreips į mokėjimų prašymų sąrašą:

Dešinėje pusėje spauskite „+”, kad sukurtumėte mokėjimo prašymą, teikiamą paskolos
lėšoms išmokėti.

11 žingsnis
Norėdami užpildyti ir pateikti mokėjimo prašymo
duomenis bei dokumentus Spauskite „+”.

Skiltyje „Dokumento duomenys“ suveskite prašomą
informaciją ir ją išsaugokite.

Sėkmingai suvedę duomenis apie sąskaitą faktūrą,
būtinai prisekite sąskaitos faktūros dokumentus.

Sėkmingai įkėlę priedą
matysite tokį pranešimą:

Visą suformuotą mokėjimų
prašymų sąrašą, galite
peržiūrėti ir papildyti paspaudę
„Atgal į mokėjimo prašymą“.

12 žingsnis
Grįžę į mokėjimo prašymo
formą, nepamirškite pridėti
mokėjimą pagrindžiančių
dokumentų, jei sąskaita (-os)
apmokėta (-os). Skiltyje
„Priedų įkėlimas“ spauskite
„Pasirinkti priedą“ ir įkelkite
dokumentus.

Norėdami pateikti papildomas
sąskaitas, spauskite
pakartotinai „+” ir kartokite
veiksmus nuo 11 žingsnio.

Kai visų norimų pateikti
mokėjimų prašymų
duomenys suvesti, priedai
pateikti ir paraiškos
duomenys užpildyti,
spauskite „Pateikti mokėjimo
prašymą“.

Sistema pakartotinai
paklaus, ar tikrai norite
pateikti mokėjimo prašymą
vertinimui.

Paspaudę „Pateikti “, matysite
pranešimą, kad mokėjimo
prašymas yra pateiktas
vertinimui.

Grįžę į mokėjimo prašymų sąrašą įsitikinkite, kad mokėjimo prašymo būsena pasikeitė į
„Pateikta vertinti“.

INVEGAI peržiūrėjus ir įvertinus mokėjimo prašymą, mokėjimo prašymo būsena pasikeis į
„Patvirtinta“, „Atmesta“, arba nesant pakankamai informacijos į „Grąžinta tikslinti“. Apie
būsenos pasikeitimą pareiškėjas informuojamas el. paštu.
Paskolos lėšos išmokamos tiesiogiai Paskolos gavėjui, pagal Paskolos gavėjo pateiktus
mokėjimo prašymus. Mokėjimo prašymo teikimo ir Paskolos pagal mokėjimo prašymą
išmokėjimo tvarka bus nustatyta Paskolos sutartyje.
Pastaba. Vienu metu galite rengti tik vieną mokėjimo prašymą. Papildomą mokėjimo
prašymą galėsite pateikti po priimto sprendimo dėl pateiktų dokumentų paskolos daliai
išmokėti.

Paraiškos būsenos (1)
•

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, reikia laukti pranešimo apie tolesnius veiksmus.

•

Grąžinta tikslinti – paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar
dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti ir/ar patikslinti. Kai patikslinsite paraišką, įsitikinkite, kad
paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinti“ pasikeitė į „Pateikta vertinti“.

•

Laukiama papildomų dokumentų – paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi papildomi
dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti. Kai pridėsite papildomus dokumentus, įsitikinkite, kad
paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Laukiama papildomų dokumentų“ pasikeitė į „Pateikti
papildomi dokumentai“.

•

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 sprendimą dėl skiriamos paskolos.

Paraiškos būsenos (2)
•

Sąlygų keitimas - klientas pateikė prašymą dėl sutarties sąlygų keitimo;

•

Sugeneruotas sutarties sąlygų keitimas - priimtas teigiamas sprendimas dėl sutarties
sąlygų keitimo ir pareiškėjui pateikta sutartis pasirašymui;

•

Pareiškėjo pasirašytas sąlygų keitimas - pareiškėjas pasirašė sąlygų keitimo sutartį, laukiama
INVEGOS sutarties dėl sąlygų keitimo pasirašymo;

•

Invegos pasirašytas sąlygų keitimas - INVEGA pasirašė sprendimą dėl paskolos sutarties
sąlygų keitimo.

Mokėjimo prašymo būsenos
•

Nepateikta – tai reiškia, kad pridėtos sąskaitos dar nepateikėte vertinimui.

•

Pateikta – tai reiškia, kad pridėtos sąskaitos yra pateiktos vertinimui.

•

Grąžinta tikslinimui – mokėjimo prašymas grąžintas tikslinti, nurodomi konkretūs
duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti ir/ar patikslinti. Kai
patikslinsite mokėjimo prašymą, įsitikinkite, kad mokėjimo prašymas ir mokėjimo
prašymo būsena iš „Grąžinta tikslinti“ pasikeitė į „Pateikta vertinti“.

•

Patvirtinta – tai reiškia, kad pateikta sąskaita bus finansuojama.

•

Atmesta – tai reiškai, kad pateikta sąskaita nebus finansuojama.

Pranešimai
Pranešimai apie paraiškos būsenų pasikeitimus bus siunčiami paraiškoje
nurodytu elektroninio pašto adresu.
Pranešimai apie mokėjimų prašymų būsenų pasikeitimus bus siunčiami
paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Informacija pareiškėjams teikiama:
Elektroniniu paštu: uzklausos@invega.lt
Telefonu: +370 5 210 7510

