PATVIRTINTA
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
generalinio direktoriaus
2022 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. B-129

SKATINAMOSIOS FINANSINĖS PRIEMONĖS
„PERSPEKTYVA“ APRAŠYMAS
1. ĮVADINĖ INFORMACIJA
1.1. Priemonės tikslas
Skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“ (toliau – Priemonė) tikslas – skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacines veiklas, suteikiant
verslo subjektams (toliau – Verslo subjektas) palankias finansavimo sąlygas paskolų forma.
1.2. Priemonės aplinka
2020 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymu ir 2020 m. gruodžio 30 d. tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) pasirašyta finansavimo sutartimi, kuria buvo įsteigtas fondų fondas
„Inovacijų skatinimo fondas“ (toliau – ISF), „Invega“ paskirta ISF valdytoja.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ „Invegai“ suteikė nacionalinės
plėtros įstaigos statusą, o nuo 2018 m. gruodžio 3 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu „Invega“ įtraukta į Nacionalinės plėtros įstaigų sąrašą.
Priemonei įgyvendinti (be „Invegos“ valdymo išlaidų) skirta iki 20 mln. Eur lėšų suma.
Skatinamosios finansinės priemonės aprašymui (toliau – Aprašymas) pritarta 2022 m. sausio 25 d. ISF Priežiūros komiteto sprendimu, protokolo Nr. 252-17.
1.3. Reglamentuojantys teisės aktai:
Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktai ir gairės:
2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties
107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2021/1237 (toliau – Bendrosios išimties
reglamentas);
2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis
pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972 (toliau – De minimis reglamentas).
Nacionaliniai teisės aktai ir dokumentai:
Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas;
Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (toliau – SVV įstatymas);
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-

Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymas (toliau – Technologijų ir inovacijų įstatymas);
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 910 „Dėl Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos;
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. balandžio 11d. įsakymu Nr. 4-568 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“
schemos patvirtinimo“ patvirtinta schema (toliau – Priemonės schema);
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir
smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija;
Lietuvos Respublikos nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos priemonių įgyvendinimo planas;
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1-283 „Dėl Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo
veiksmų plano patvirtinimo“;
kiti Priemonei taikytini teisės aktai, taisyklės, rekomendacijos, gairės, „Invegos“ vidaus procedūros ir tvarkos, ir jų pakeitimai.

1.4. Paraiškos teikimo procesas
1.4.1. Paraiškų teikimas organizuojamas kvietimu, kuris skelbiamas viešai „Invegos“ interneto svetainėje www.invega.lt (toliau – Svetainė). Svetainėje pateikta
nustatytos formos paraiška ir priedai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška.
1.4.2. Nustatytos formos paraiška ir kiti dokumentai teikiamos „Invegai“ elektroniniu paštu info@invega.lt (nurodoma laiško tema „PERSPEKTYVA“). Popierinėje
formoje arba ne elektroninio pašto adresu info@invega.lt pateikta paraiška nėra vertinama.
1.4.3. Paraiška privalo būti pateikta xlsx formatu ir pasirašyta Verslo subjekto vadovo arba Verslo subjekto įgalioto asmens (įgaliojimas turi būti tikslinis ir pateiktas
kartu su paraiška) saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės
atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje nustatytus reikalavimus.
1.4.4. Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius Priemonei įgyvendinti (be „Invegos“ valdymo išlaidų) skirtą sumą pagal priimtus
sprendimus suteikti finansavimą. Apie kvietimo pagal Priemonę teikti paraiškas galiojimo pradžią ir pabaigą „Invega“ skelbia interneto svetainėje https://invega.lt.
1.5. Paraiškos vertinimo procesas ir Paskolos sutarties sudarymas
1.5.1. Paraiškos vertinamos eiliškumo tvarka pagal jų pateikimo „Invegoje“ datą ir laiką. „Invega“ pateiktos paraiškos vertinimą atlieka ne vėliau kaip per 60 darbo
dienų. Paraiškos vertinimo terminas skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytos paraiškos su priedais ir, jei „Invega“ paprašo, papildomų dokumentų pateikimo „Invegai“ dienos.
Paraiškos vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes (pvz., gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis, kilus techninėms kliūtims paraiškoms
vertinti ar esant poreikiui pasitelkti ekspertus Projekto komerciniam gyvybingumui įvertinti), „Invegos“ vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgesniam kaip 60
darbo dienų laikotarpiui.
1.5.2. Tuo atveju, jei paraiškai įvertinti ir (ar) paraiškoje pateiktiems duomenims pagrįsti trūksta informacijos, „Invega“ gali paprašyti Verslo subjekto pateikti
papildomą informaciją ir (ar) papildomus dokumentus. Jei Verslo subjekto atstovas per 10 darbo dienų nuo „Invegos“ prašymo pateikti informaciją ir (ar) papildomus
dokumentus gavimo dienos, nepateikia jų, paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama. Apie paraiškos atmetimą Verslo subjektas yra informuojamas elektroniniu paštu.
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1.5.3. „Invega“, priėmusi sprendimą suteikti Paskolą, per 5 darbo dienas elektroniniu paštu išsiunčia Verslo subjektui Paskolos sutartį. Verslo subjekto atstovas
Paskolos sutartį turi pasirašyti per 10 darbo dienų po Paskolos sutarties išsiuntimo. Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.
1.5.4. Verslo subjektui dėl objektyvių priežasčių (pvz. Verslo subjekto vadovas išvykęs į komandiruotę ar dėl ligos) nepasirašius Paskolos sutarties per Aprašymo
1.5.3 papunktyje nurodytą terminą, Verslo subjekto prašymu „Invega“ gali priimti sprendimą dėl šio termino pratęsimo. „Invegai“ nepriėmus sprendimo dėl šio termino
galiojimo pratęsimo, „Invegos“ sprendimas suteikti Paskolą netenka galios.
1.5.5.
„Invega“ atsisako suteikti finansavimą, kai yra nors viena iš žemiau nurodytų aplinkybių:
1.5.5.1.
Potencialiam Paskolos gavėjui, jo naudos gavėjui, kaip tai apibrėžta LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, ar bet kuriam su
Paskolos gavėju ir (ar) jo naudos gavėju susijusiam asmeniui (įskaitant jų atstovus), arba asmenims, kurių naudai bus naudojama Paskola (pvz., potencialaus Paskolos
gavėjo kontrahentams) (toliau bet kuris iš jų – Asmuo) taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios
priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė (įskaitant
Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury), Jungtinė
Karalystė;
1.5.5.2.
„Invega“ turi duomenų, kad bet kuris Asmuo yra arba gali būti susijęs su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir (ar) kita kriminaline veikla (pvz., Asmuo
veikia ar veikė didelės pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos srityje ir Asmuo nepateikia pakankamos dokumentacijos ar kitų įrodymų apie Asmens nuosavybės
ir valdymo struktūrą, lėšų sandoriams vykdyti šaltinį, verslo santykius ar kitos informacijos ir dokumentų, kurie yra reikalingi laikantis privalomų teisės aktų, reglamentuojančių
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją);
1.5.5.3.
„Invega“ dėl Paskolos gavėjo veiksmų ar neveikimo negali tinkamai atlikti visų veiksmų, kurie pagal taikytinus teisės aktus ir (ar) „Invegos“ vidaus teisės
aktus, reikalingi „Pažink savo klientą“ principo įgyvendinimui (pvz., Verslo subjektas nepateikia visų reikalingų dokumentų ar įrodymų, „Invegai“ kyla abejonių dėl pateiktų
dokumentų tikrumo ar autentiškumo);
1.5.5.4.
Verslo subjektas neatitinka Paskolos gavėjo ir (ar) jo Projekto tinkamumo sąlygų;
1.5.5.5.
Prašoma suteikti Paskola neatitinka Paskolos tinkamumo sąlygų;
1.5.5.6.
Verslo subjektas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis, pagrindžiančius atitikimą Paskolos gavėjo ir (ar) jo Projekto tinkamumo sąlygoms ir,
„Invegai“ paprašius, nustatytu terminu nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų;
1.5.5.7.
Verslo subjektas pateikė informaciją, kurios pagrįstumo negali įrodyti;
1.5.5.8.
„Invega“, įvertinusi paraišką, nustato, kad Verslo subjektui Paskola negali būti suteikiama dėl per didelės Projekto ir (ar) Verslo subjekto rizikos.
Rizikingumo lygio vertinimas atliekamas „Invegos“ vidaus procedūrų nustatyta tvarka;
1.5.5.9.
Paraiška atmetama pagal kitus paraiškos atmetimo dieną galiojusius „Invegos“ vidaus procedūrose ir tvarkose numatytus pagrindus.
1.5.6.
Esant poreikiui, „Invega“ turi teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybą, VĮ „Registrų centras“, kredito biurą „Creditinfo“ ir kitas kompetentingas institucijas
ar subjektus tam, kad būtų gauta visa informacija apie Verslo subjektą, ir atlikti papildomą patikrinimą prieš priimant sprendimą suteikti Paskolą Verslo subjektui. Tuo atveju,
jeigu atitinkamus duomenys teikiantys subjektai ir (arba) Verslo subjektas nepatvirtina ir (ar) nepagrindžia paraiškoje pateiktos informacijos teisingumo, „Invega“ atmeta
paraišką.
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2. PRIEMONĖS REIKALAVIMAI
2.1. Priemonės aprašymas:
Priemonę įgyvendins „Invega“, teikdama Paskolas tiesiogiai Verslo subjektams, kurie atitinka Paskolos gavėjo ir Projekto tinkamumo sąlygas, nustatytas Aprašyme.
2.2. Pagrindinės sąvokos ir sąlygos
Paskola

„Invegos“ Paskolos gavėjui iš Priemonės lėšų suteiktas finansavimas.

Pramoniniai tyrimai

Kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrosios išimties reglamente.

Bandomoji taikomoji
veikla
Projektas

Kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrosios išimties reglamente.

Produktas (-ai)

Veiklos, apimančios Pramoninius tyrimus ir (ar) Bandomąsias taikomąsias bei Inovacines veiklas, kurių tikslas yra pateikti rinkai inovatyvų
produktą, ne vėliau kaip per 5 metus nuo Paskolos sutarties pasirašymo.
Apima prekes, paslaugas, technologijas.

Didelė įmonė

Įmonė, kuri nelaikoma labai maža, maža ar vidutine įmone, kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.

Inovacinė veikla

Kaip ši sąvoka apibrėžta Technologijų ir inovacijų įstatyme.

Paskolos davėjas

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ arba „Invega“, kodas 110084026, www.invega.lt.

Inovacijų agentūra

VšĮ „Inovacijų agentūra“, kodas 125447177 , www.inovacijuagentura.lt.

Inovacijų agentūros
ekspertinio vertinimo
išvada

Inovacijų agentūros eksperto parengta išvada dėl Projekto veiklų atitikties Pramoniniams tyrimams ir Bandomosioms taikomosioms veikloms,
Projekto veiklų rizikų (toliau – Išvada).
Inovacijų agentūros ekspertinio vertinimo išvada teikiama dėl Projekto, dėl kurio Verslo subjektas kreipiasi į „Invegą“ finansavimo pagal
Priemonę, atitikties atitinkamiems reikalavimams.
Inovacijų agentūros darbuotojas arba išorės ekspertas, kompetentingas atlikti Projekto veiklų atitikties Pramoniniams tyrimams ir
Bandomosioms taikomosioms veikloms, Projekto veiklų rizikų ekspertinius vertinimus.
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma ir pildymo instrukcija patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio
verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“.
Tarp „Invegos“ ir Paskolos gavėjo pasirašyta sutartis dėl Paskolos suteikimo.

Inovacijų agentūros
ekspertas
SVV subjekto statuso
deklaracija
Paskolos sutartis
Maža arba vidutinė
įmonė arba MVĮ
Verslo subjektas

Įmonės, atitinkančios SVV įstatyme labai mažoms, mažoms arba vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus.
Įmonė, kuri yra pateikusi paraišką Paskolai gauti ar kuri ketina teikti paraišką Paskolai gauti.
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Įmonių grupė

Suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme.

Paskolos gavėjas

Verslo subjektas, su kuriuo pasirašyta Paskolos sutartis.

Privataus finansuotojo
dalyvavimas

Paskola gali būti suteikta Projekto finansavimui tik tuo atveju, jei Projekto finansavime dalyvauja nors vienas Privatus finansuotojas. Privatus
finansuotojas Projekte gali dalyvauti teikdamas Paskolos gavėjui paskolą Projektui finansuoti. Privataus finansuotojo dalyvavimu laikomas ir
Paskolos gavėjo dalyvavimas Projekto įgyvendinime nuosavomis lėšomis.
Verslo subjektas, kartu su paraiška Paskolai gauti, turi pateikti Privataus finansuotojo ketinimo dalyvauti Projekto finansavime raštą. Raštas
teikiamas tuo atveju, kai Privatus finansuotojas ketina suteikti paskolą. „Invegai“ pareikalavus, Privatus finansuotojas turi įrodyti, kad yra
finansiškai pajėgus dalyvauti Projekte ir pagrįsti nuosavų lėšų kilmę. Jei Paskolos gavėjas ketina Projekto finansavime dalyvauti nuosavomis
lėšomis, tokiu atveju ši informacija turi būti pagrindžiama verslo plane, kuris teikiamas kartu su paraiška Paskolai gauti.
Kai Verslo subjekto Projekto finansavimui pagalba suteikiama pagal De minimis reglamento nuostatas, Privataus finansuotojo atliktos
investicijos (apmokėtos Projekto išlaidos, kurios yra Tinkamos finansuoti išlaidos) į Projektą, kurios atliktos ne seniau kaip 6 mėn. iki
paraiškos Paskolai gauti pateikimo „Invegai“ dienos, laikomos tinkamu Privataus finansuotojo dalyvavimu Projekte.
Kai Verslo subjekto Projekto finansavimui pagalba suteikiama pagal Bendrosios išimties reglamento nuostatas, Privataus finansuotojo atliktos
investicijos (apmokėtos Projekto išlaidos, kurios yra Tinkamos finansuoti išlaidos) į Projektą, kurios atliktos iki paraiškos Paskolai gauti
pateikimo „Invegai“ dienos, nebus laikomos tinkamu Privataus finansuotojo dalyvavimu Projekte.
Privataus finansuotojo Verslo subjektui suteikta paskola ar Paskolos gavėjo nuosavos lėšos.

Privatus finansavimas
Paskolos gavėjo ir jo
Projekto tinkamumo
sąlygos

Paskola gali būti teikiama, kai Verslo subjektas ir Projektas atitinka visus šiuos kriterijus:
1. kai finansuojamos Projekto veiklos apima:
1.1.
Pramoninius tyrimus ir (ar) Bandomąsias taikomąsias veiklas, Verslo subjektas turi būti MVĮ arba didelė įmonė. Šiuo atveju
Verslo subjektui valstybės pagalba suteikiama pagal Bendrosios išimties reglamento nuostatas. Projektas, kuriam prašoma suteikti
finansavimą vadovaujantis Bendrosios išimties reglamento nuostatomis, iki paraiškos pateikimo dienos turi būti nepradėtas
įgyvendinti; arba
1.2.
Pramoninius tyrimus ir (ar) Bandomąsias taikomąsias ir Inovacines veiklas (Pramoninių tyrimų arba Bandomoji taikomoji veikla
Projekte yra privaloma), Verslo subjektas turi būti MVĮ. Šiuo atveju Verslo subjektui pagalba suteikiama pagal De minimis reglamento
nuostatas;
2. Verslo subjekto finansuojama Projekto veikla teikia tiesioginę naudą Lietuvos Respublikai. Tiesioginė nauda Lietuvos Respublikai
pasireiškia tada, kai Verslo subjektas prisideda prie:
a) darbo vietų Lietuvos Respublikoje kūrimo; ir (arba)
b) Lietuvos Respublikoje pagamintų prekių gamybos ir teikiamų paslaugų kūrimo ir (arba) jų eksporto didinimo; ir (arba)
c) mokesčių, įmokų („Sodros“ įmokų) mokėjimo Lietuvos Respublikoje (nuo vykdomos veiklos);
3. Valstybė ir (ar) savivaldybė neturi arba turi mažiau nei 25 procentus Verslo subjekto akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale
žyminčių kapitalo dalių;
4. Verslo subjektas paraiškos pateikimo metu atitinka minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama pagal viešai paskelbtą Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją;
5. Verslo subjektui paraiškos pateikimo metu nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių
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restruktūrizavimo įstatymą. Atitiktis reikalavimui vertinama pagal viešai prieinamus Juridinių asmenų registro ir Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos registrų duomenis;
6. Verslo subjektas paraiškos pateikimo metu yra pateikęs VĮ „Registrų centras“ paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame
būtų išsamiai išdėstyta nuosavo kapitalo sudėtis. Jei Verslo subjektas priklauso Įmonių grupei, VĮ „Registrų centras“ turi būti pateiktas
paskutinių finansinių metų Įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo
sudėtis. Tuo atveju, jei Verslo subjektas ir (ar) Įmonių grupės įmonės, įskaitant Verslo subjektą, nesudaro konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio Lietuvos Respublikoje arba Verslo subjekto Įmonės grupės įmonės yra registruotos ne Lietuvos Respublikoje, patvirtintas
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys arba Įmonių grupės įmonių, registruotų ne Lietuvos Respublikoje, patvirtintas metinių finansinių
ataskaitų rinkinys turi būti pateikiamas „Invegai“. Šis reikalavimas netaikomas Verslo subjektui, kuris veikia trumpiau nei vienerius metus 1;
7. Verslo subjektas nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos)
buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, kaip nustatyta 2015 m.
liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo
taisykles;
8. Verslo subjektas ir Įmonių grupė (jei Verslo subjektas priklauso Įmonių grupei) sprendimo suteikti Paskolą metu nėra patiriantys sunkumų,
kaip apibrėžta Bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte. „Invega”, siekdama įsitikinti, kad Verslo subjektas ir Įmonių grupė
(jei Verslo subjektas priklauso Įmonių grupei) sprendimo suteikti Paskolą metu nėra patiriantys sunkumų, iki sprendimo suteikti Paskolą
patikrina Verslo subjekto ir Įmonių grupės (jei Verslo subjektas priklauso Įmonių grupei) patvirtintus paskutinių dvejų finansinių metų metinių
finansinių ataskaitų rinkinius. Paaiškėjus, kad, pagal paskutinių dvejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, Verslo subjektas
ir Įmonių grupė (jei Verslo subjektas priklauso Įmonių grupei) buvo patiriantys sunkumų, tačiau Verslo subjektui pateikus pagrindžiančius
dokumentus2, kad iki sprendimo suteikti Paskolą dienos, Verslo subjektas ir Įmonių grupė (jei Verslo subjektas priklauso Įmonių grupei)
nebėra laikomi sunkumų patiriančiais, bus laikoma, kad toks Verslo subjektas ir Įmonių grupė (jei Verslo subjektas priklauso Įmonių grupei),
Paskolos suteikimo metu nėra patiriantys sunkumų (atitiktis šiam reikalavimui yra vertinama ir tuomet, kai yra ilginama Paskolos trukmė) ;
9. Verslo subjekto Projektas, dėl kurio veiklų finansavimo kreipiamasi pagal Priemonę, apima Pramoninius tyrimus ir (ar) Bandomąsias
taikomąsias veiklas. Atitikties vertinimą atlieka Inovacijų agentūra pagal Verslo subjekto „Invegai“ pateiktą informaciją (Aprašymo priedas
Nr.2). Išvadą Inovacijų agentūra „Invegai“ teikia pagal Aprašymo priede Nr. 3 nurodytą formą;
10. kartu su paraiška dėl Paskolos suteikimo, Verslo subjektas yra pateikęs:
a) SVV subjekto statuso deklaraciją (išskyrus atvejį, kai Paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė);
b) Vienos įmonės deklaraciją3;
c) Privataus finansuotojo ketinimo dalyvauti Projekto finansavime raštą;

Šiuo atveju Verslo subjektas turi pateikti einamųjų finansinių metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį arba lygiaverčių dokumentų kopijas.
Verslo subjektas turi pagrįsti, kad jis ir Įmonių grupė (jei Verslo subjektas priklauso Įmonių grupei) nėra sunkumų patiriantys, pateikdamas „Invegai“ finansinės
atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos Paskolai gauti pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo
finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo iki sprendimo suteikti Paskolą dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų,
perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos pokyčius (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto
vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus).
3 Vienos įmonės deklaracija turi būti pateikiama, jei pagalba Verslo subjektui taikoma pagal De minimis reglamentą.
1

2
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d) Verslo subjekto valdymo organų sprendimu patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus (jei Verslo subjektas iš Paskolos lėšų
ketina įsigyti ilgalaikį turtą);
e) Verslo subjektą apibūdinančius dokumentus: registracijos dokumentų kopiją ar išrašą iš registro, kuriame verslo subjektas yra
registruotas, įstatų/nuostatų kopiją, vadovo asmens tapatybės dokumento kopiją, informaciją apie akcininkus / savininkus / dalyvius /
naudos gavėjus, aktualią Verslo subjekto akcininkų / dalyvių struktūrą ir laisvos formos dokumentą, kuriame būtų nurodyti Verslo
subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai;
f) verslo planą (Projekto aprašymą), kuriame, be kita ko, būtų aprašytas vykdomas verslas, siūlymas dėl užtikrinimo priemonių ir dėl
siektinų Projekto veiklų įgyvendinimo reikšmių (rodiklių) nustatymo. Jei Paskolos gavėjas ketina Projekto finansavime dalyvauti
nuosavomis lėšomis, ši informacija turi būti pagrindžiama verslo plane. Jei paraiškai vertinti bus pasitelkiamas užsienio ekspertas,
„Invega“ gali paprašyti Verslo subjekto pateikti verslo planą ir (arba) dalį paraiškos informacijos anglų kalba;
g) siūlymą dėl Paskolos grąžinimo grafiko išdėstymo, Verslo subjekto kreditorių ir debitorių detalizaciją, Verslo subjekto finansinę būklę
ir prognozes, atspindinčius Verslo subjekto galimybę laiku mokėti įmokas pagal visus esamus ir būsimus Verslo subjekto finansinius
įsipareigojimus visam Paskolos terminui (Aprašymo priedas Nr. 1);
h) Verslo subjekto einamųjų finansinių metų tarpinę paskutinio ketvirčio finansinę ataskaitą;
i) Verslo subjekto valdymo organo sprendimą dėl Paskolos ėmimo, turto įkeitimo ir įgaliotų asmenų paskyrimo;
j) Inovacijų agentūros išvados parengimui reikalingą informaciją, kuri parengta pagal Aprašymo priedą Nr. 2.
Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygos, kai valstybės pagalba Verslo subjektui taikoma pagal Bendrosios išimties reglamentą:
1. Verslo subjektui gali būti suteikta atitinkamo dydžio valstybės pagalba pagal Bendrosios išimties reglamento nuostatas;
2. Verslo subjekto veikla, dėl kurios finansavimo kreipiamasi, nėra vykdoma Bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2-5 dalyse
išvardytuose atvejuose.
Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygos, kai pagalba Verslo subjektui taikoma pagal De minimis reglamentą:
1. Verslo subjekto veikla, dėl kurios finansavimo kreipiamasi, nėra vykdoma De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytuose
sektoriuose;
2. Verslo subjektui paraiškos pateikimo metu nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir ar jis neatitinka Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų nemokumo įstatymo kriterijų, pagal kuriuos kreditorių prašymu jam būtų taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, kaip nustatyta
De minimis reglamento 4 straipsnio 3 dalies a punkte;
3. Verslo subjektui gali būti suteikta atitinkamo dydžio de minimis pagalba pagal De minimis reglamento nuostatas.
0,4 proc. nuo Paskolos sumos dydžio vienkartinis mokestis, bet ne mažiau kaip 200 Eur. Paskolos sudarymo mokestis, pagal „Invegos“
išrašytą išankstinę sąskaitą, mokamas prieš Paskolos sutarties pasirašymą.
Paskolos sutarties sudarymo mokestis laikomas ISF pajamomis.
100 Eur mokestis pagal „Invegos“ išrašytą išankstinę sąskaitą, mokamas tuo atveju, kai Paskolos sutarties ar įmokų mokėjimo grafiko
pakeitimą inicijuoja Paskolos gavėjas. Mokestis sumokamas po prašymo pakeisti Paskolos sutarties sąlygas ar įmokų mokėjimo grafiką
pateikimo. Paskolos sutarties sąlygų ir įmokų mokėjimo grafiko pakeitimas atliekamas po mokesčio sumokėjimo.
Paskolos sutarties sąlygų ar įmokų mokėjimo grafiko pakeitimo mokestis laikomas ISF pajamomis.
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Paskolos teikiamos (Paskolų sutartys pasirašomos) Bendrosios išimties reglamento arba De minimis reglamento taikymo laikotarpiu,
atitinkamai, kuriuo reglamentu vadovaujantis teikiama Paskola.
PASKOLOS TINKAMUMO SĄLYGOS
Paskolos gavėjas gautą Paskolą gali naudoti tik Projektui finansuoti.
Verslo subjekto Projektas, dėl kurio veiklų finansavimo kreipiamasi pagal Priemonę, turi apimti Pramoninius tyrimus ir (ar) Bandomąsias
taikomąsias veiklas.
Paskolos lėšomis gali būti apmokamos Tinkamos finansuoti išlaidos. Vienam Paskolos gavėjui iš Priemonės lėšų gali būti suteikiamos kelios
Paskolos, tačiau bendra Paskolų suma negali būti didesnė nei 1 mln. Eur.
Finansuojamas Projektas paraiškos vertinimo metu, vadovaujantis „Invegos“ tvarkomis, turi būti pripažintas ekonomiškai pagrįstu ir finansiškai
atsiperkančiu. Projekto komerciniam gyvybingumui įvertinti „Invega“ gali pasitelkti ekspertus, kurie pateiks išvadą dėl Projekto atitikimo šiam
kriterijui.
Visos sumos išreikštos eurais. Visi mokėjimai pagal Paskolos sutartį atliekami eurais.
Paskola teikiama ne ilgesniam kaip 120 mėnesių laikotarpiui (įskaitant ir Paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpį). Trumpesnė kaip 120
mėnesių laikotarpio Paskola gali būti pratęsiama iki maksimalaus galimo laikotarpio (120 mėnesių), jei Paskolos gavėjas pateikia „Invegai“
pasirašytą saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu prašymą dėl Paskolos pratęsimo ir sumoka Paskolos sutarties sąlygų ir įmokų mokėjimo
grafiko pakeitimo mokestį. Sprendimą dėl Paskolos pratęsimo „Invega“ priima įvertinusi Paskolos gavėjo riziką.
Paskolos gavėjas, prieš dvi darbo dienas pateikęs „Invegai“ prašymą, turi teisę Paskolą ar jos dalį grąžinti anksčiau nei nustatyta įmokų
mokėjimo grafike ir be jokių papildomų mokesčių.
Paskolos suma iki 1 000 000 Eur.
Privatus finansuotojas prie Projekto įgyvendinimo turi prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. Tinkamų finansuoti išlaidų. Privataus finansuotojo
lėšos, skirtos Tinkamų išlaidų finansavimui, negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba)
savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos
priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir šiam finansavimui gauti negali būti suteikta valstybės pagalba (pvz., garantijos).
Verslo subjektas savo iniciatyva ir savo, ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie Projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų
suma.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia Paskolos lėšos, turi būti finansuojama iš Privataus finansuotojo arba Paskolos
gavėjo nuosavų lėšų.
Paskolos lėšomis gali būti apmokamos šios Projekto, kuriam prašoma suteikti finansavimą, išlaidos:
a) išlaidos personalui (darbo užmokestis, atostoginiai, komandiruočių išlaidos, su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai): išlaidos Projektui
įgyvendinti įdarbintiems tyrėjams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams;
b) išlaidos priemonėms ir įrenginiams, skirtiems Projekto veikloms įgyvendinti, įsigyti, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami
Projekte, tačiau neviršijant Paskolos trukmės. Jei šių priemonių ir įrenginių nusidėvėjimo trukmė yra ilgesnė nei Projekto trukmė ir Paskolos
trukmė, tik tos nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka Projekto trukmę (neviršijant Paskolos trukmės), ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai
priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti (pvz., jei įranga nusidėvi per 10 metų, o Projekte ši įranga bus naudojama 8
metus, tokiu atveju Paskolos lėšomis gali būti apmokama 80 proc. įrangos įsigijimo išlaidų suma su sąlyga, kad Paskolos trukmė ne trumpesnė
nei 8 metai);
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c) išlaidos pastatams įsigyti, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami Projekte, tačiau neviršijant Paskolos trukmės. Tik tos su
pastatais susijusios nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka Projekto trukmę, tačiau neviršijant Paskolos trukmės, ir yra apskaičiuotos pagal
visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti (pvz., jei laboratorija nusidėvi per 10 metų, o Projekte laboratorija bus
naudojama 8 metus, tokiu atveju Paskolos lėšomis gali būti apmokama 80 proc. laboratorijos įsigijimo išlaidų sumos su sąlyga, kad Paskolos
trukmė ne trumpesnė nei 8 metai);
d) išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams ir įsigyjamiems patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš
išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, taip pat konsultavimo, naudojamų vien Projekte, išlaidos;
e) papildomos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, kurios patiriamos tiesiogiai įgyvendinant
Projektą.
Paskolos lėšomis negali būti apmokamos:
1. Išlaidos, kurios jau buvo anksčiau finansuotos (apmokėtos) iš ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės
paramos ar nacionalinių lėšų;
2. paraiškos Paskolai ir verslo plano parengimo išlaidos;
3. kurios nėra Tinkamos finansuoti išlaidos.
Paskola išmokama dalimis:
1. pirma 30 proc. Paskolos dalis išmokama avansu. Paskolos gavėjo prašymu avansas gali būti išmokamas dalimis. Privatus finansuotojas
Projekto finansavime iki avanso išmokėjimo turi sudalyvauti ne mažesne nei 20 proc. Tinkamų finansuoti išlaidų dalimi ir pateikti
pagrindžiančius dokumentus, kad Privatus finansuotojas sudalyvavo Projekto finansavime;
2. antra ir paskesnės Paskolos dalys išmokamos pagal Paskolos sutartyje nustatytą preliminarų mokėjimo prašymų grafiką bei su Paskolos
gavėju suderintas siektinas Projekto veiklų įgyvendinimo reikšmes (rodiklius). Norėdamas gauti antrą ir paskesnę Paskolos dalį, Paskolos
gavėjas turės pateikti Paskolos sutartyje nustatytos formos mokėjimo prašymą kartu su Projekto veiklų vykdymo ataskaita, kurioje turės
nurodyti Projekto veiklų įgyvendinimo reikšmių (rodiklių) pasiekimo rezultatus ir pasiektą pažangą vykdant Projekto veiklas bei pagrindžiančius
dokumentus, kad ankstesniu etapu išmokėtos Paskolos lėšos panaudotos tinkamai. Paskolos dalis bus išmokama tik pasiekus Projekto veiklų
etapui nustatytas ir Paskolos sutartyje nurodytas Projekto veiklų įgyvendinimo reikšmes (rodiklius). Nepasiekus Paskolos sutartyje nustatytų
reikšmių (rodiklių), finansavimas pagal Paskolos sutartį bus stabdomas ir atliekamas pakartotinis Projekto vertinimas, kurio pagrindu bus
priimamas sprendimas dėl tolimesnio Projekto finansavimo.
Paskolos gavėjas Paskolos dalies išmokėjimo metu negali būti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos
įmonės statuso.
1. Turėti sąskaitą kredito įstaigoje, veikiančioje Lietuvos Respublikoje. Paskolos lėšos bus pervedamos tik į Paskolos gavėjo sąskaitą, kuri
bus kredito įstaigoje, veikiančioje Lietuvos Respublikoje.
2. Atsiskaitymus Paskolos lėšomis vykdyti tik mokėjimo pavedimais.
3. Baigus įgyvendinti Projekto veiklas, Paskolos gavėjas turi pateikti „Invegai“ apmokėtų išlaidų pagrindžiančius dokumentus (kredito įstaigos
sąskaitos išrašą, apmokėtų sąskaitų faktūrų patvirtintas kopijas, taip pat pagrindžiančius dokumentus, kad Privatus finansuotojo dalyvavimas
Projekte buvo tinkamas).
4. Paskolos sutartyje bus nustatyta, kad Paskolos gavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės,
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos
tarybos įgaliotiems atstovams, „Invegos“, kitiems Europos Sąjungos institucijų ir Europos Sąjungos įstaigų bei tinkamai įgaliotų nacionalinių
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subjektų, turintiems teisę tikrinti, kaip panaudojamos Priemonės lėšos atstovams atlikti patikrinimą, įvertinant Paskolos gavėjo įsipareigojimus
pagal Paskolos sutartį vykdymą.
5. Paskolos gavėjas įsipareigoja kaupti suteiktos Paskolos paskirtį (panaudojimą) pagrindžiančius dokumentus (originalus arba tinkamai
patvirtintas kopijas) ir saugoti juos 10 metų po Paskolos sutarties termino pabaigos. Nurodyti dokumentai ir (ar) jų kopijos bei informacija
teikiami „Invegai“ neatlygintinai. Už Paskolos panaudojimą pagal Paskolos sutartyje nurodytą paskirtį atsakingas Paskolos gavėjas.
6. Paskolos gavėjas per visą Paskolos laikotarpį be išankstinio rašytinio „Invegos“ sutikimo negali skolinti akcininkams ar tretiesiems
asmenims, investuoti į kitus juridinius asmenis, teikti laidavimų už kitus fizinius ar juridinius asmenis, mažinti įstatinio kapitalo, mokėti
dividendų ar tantjemų, supirkti Paskolos gavėjo kapitalo dalių (akcijų) ir (ar) išmokėti pelno dalies Paskolos gavėjo dalyviui (-iams) kitokiais
būdais.
7. Jei nustatoma, kad Paskolos gavėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės
Paskolos suteikimui, Paskolos gavėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą Paskolą su Paskolos sutartyje nustatytomis palūkanomis ir su
palūkanomis, kurios apskaičiuotos nuo valstybės pagalbos ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos suteikimo dienos (Paskolos sutarties
pasirašymo dienos) iki jos išieškojimo dienos, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589.
Įmokų mokėjimo grafikas sudaromas per 10 darbo dienų po Paskolos ar jos dalies išmokėjimo.
Grafikas atnaujinamas pasikeitus Paskolos sumos dydžiui ar terminui ar Paskolos gavėjo iniciatyva, pateikus prašymą pakeisti įmokų
mokėjimo grafiką.
Įmokos, kurias sudaro Paskolos dalis ir (ar) palūkanų dalis, mokamos kas mėnesį, Paskolos sutartyje nustatytą įmokos dieną.
Paskolos gavėjui tinkamai įgyvendinus Projektą ir grąžinus „Invegai“ 80 proc. Paskolos sumos bei priskaičiuotas palūkanas, likusi negrąžinta
Paskolos suma, kuri negali būti didesnė nei 20 proc. Paskolos sumos, Paskolos gavėjui skiriama kaip subsidija. Subsidija skiriama tik tuo
atveju, jei neviršijamas didžiausias galimas suteikti de minimis pagalbos ir valstybės pagalbos dydis (žiūrėti Aprašymo dalį „Valstybės
pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimas“).
Verslo subjektas turės pateikti „Invegai“ priimtinas Paskolos užtikrinimo priemones dėl visos Paskolos sumos, o Verslo subjekto, veikiančio
ne ilgiau kaip penkerius metus po jo registracijos atveju, – dėl ne mažiau kaip 50 proc. Paskolos sumos. Visas išlaidas, susijusias su Paskolos
užtikrinimo priemonių įforminimu (turto vertinimo, notaro paslaugų mokesčiai ir kt.), apmoka Paskolos gavėjas.
Verslo subjekto veiklos vykdymo laikotarpis apskaičiuojamas nuo Verslo subjekto įregistravimo Juridinių asmenų registre iki paraiškos suteikti
Paskolą pateikimo „Invegai“ datos.
Paskoloms taikoma 2 procentų fiksuota metinė palūkanų norma.
Palūkanos yra skaičiuojamos nuo Paskolos gavėjo gautos ir negrąžintos Paskolos sumos. Skaičiuojant palūkanas, laikytina, kad metai turi
360 dienų, o mėnuo – 30 dienų. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Paskolos ar jos dalies išmokėjimo dienos ir skaičiuojamos iki visiško
Paskolos grąžinimo „Invegai“ dienos. Tuo atveju, jei įgyvendinus Projektą Paskolos gavėjui skiriama subsidija, šia suma mažinamas
negrąžintas Paskolos likutis.
Palūkanos „Invegai“ mokamos kas mėnesį. Palūkanos laikomos ISF pajamomis.
Paskolos gavėjui vėluojant vykdyti savo finansinius įsipareigojimus pagal įmokų mokėjimo grafiką, jis privalo mokėti 0,03 proc. dydžio
delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną.
Paskola laikoma Problemine, kai Paskolos gavėjas nesugeba vykdyti finansinių įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, t. y.:
1. Paskolos gavėjui iškeliama nemokumo (restruktūrizavimo ar bankroto) byla;
2. Paskolos gavėjas ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų neįvykdo finansinių įsipareigojimų pagal įmokų mokėjimo grafiką.
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Valstybės pagalbos ir
nereikšmingos (de
minimis) pagalbos
teikimas

Jei Paskola tampa Problemine, „Invega“, vadovaudamasi savo vidinėmis procedūromis, turi teisę Paskolos sutartyje nustatytais atvejais ir
tvarka, vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti Paskolos sutartį ir pareikalauti nedelsiant grąžinti Paskolą (jos dalį) kartu su
mokėtinomis Palūkanomis ir kitomis pagal Paskolos sutartį mokėtinomis sumomis.
Paskolai tapus Problemine, Paskolos gavėjas turi teisę kreiptis į „Invega“ dėl Paskolos restruktūrizavimo, o „Invega“ skolininko įsipareigojimų
vykdymo atžvilgiu, vadovaudamasi savo vidinėmis procedūromis, turi teisę prašyti pateikti papildomas prievolės užtikrinimo priemones.
Kai Paskola suteikiama pagal Bendrosios išimties reglamento nuostatas:
Teikiamos Paskolos turi atitikti Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą ir Priemonės schemą.
Suteikiamos Paskolos gavėjui valstybės pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydis apskaičiuojamas pagal formulę:
SE = K x T x (B proc.+N proc. – M proc.), kurioje:
SE – valstybės pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydis;
K – Paskolos suma eurais;
T – Paskolos laikotarpis, kai Paskolos gavėjas naudojasi ar gali naudotis Paskolos lėšomis, išreikštas metais;
B – Europos Komisijos kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną skelbiama orientacinė palūkanų norma
(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html);
N – Paskolos gavėjui taikoma palūkanų norma (4 proc.), nustatyta vadovaujantis Komisijos komunikatu dėl orientacinių ir diskonto normų
nustatymo metodo pakeitimo;
M – metinė palūkanų norma Paskolos gavėjui (2 proc. Paskolos sutartimi nustatyta palūkanų norma).
Valstybės pagalbos, suteikiamos Paskolos gavėjui, dydis apskaičiuojamas taip:
1. palūkanos skaičiuojamos nuo visos Paskolos sumos visam Paskolos laikotarpiui, t. y. neatsižvelgiama į numatytą Paskolos grąžinimą
pagal įmokų mokėjimo grafiką. Apskaičiuotos mokėtinos palūkanų sumos nediskontuojamos;
2. įvertinus visas Tinkamas finansuoti išlaidas Projekte ir Paskolos gavėjo dydį, nustatomas galimas didžiausias valstybės pagalbos dydis:
Didžiausias galimas valstybės pagalbos dydis apskaičiuojamas pagal formulę:
D = K x L, kurioje:
D – didžiausias galimas suteikti pagalbos dydis eurais;
K – Tinkamų finansuoti išlaidų suma eurais (Privataus finansuotojo lėšomis ir Paskolos lėšomis apmokamos Tinkamos finansuoti išlaidos);
L – didžiausias galimas valstybės pagalbos intensyvumas, kuris priklauso nuo Paskolos gavėjo dydžio.
Didžiausias galimas valstybės pagalbos intensyvumas nustatytas vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsniu: labai
mažoms ir mažoms įmonėms – 45 proc., vidutinėms įmonėms – 35 proc., didelėms įmonėms – 25 proc.;
3. apskaičiavus valstybės pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydį įvertinama, ar jis neviršys didžiausio galimo valstybės pagalbos
dydžio. Jeigu valstybės pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydis viršija didžiausią galimą suteikti valstybės pagalbos dydį,
atitinkamai yra keičiamos Paskolos suteikimo sąlygos (Paskolos suma, Paskolos laikotarpis), jeigu su tuo sutinka Paskolos gavėjas ir
pateikia „Invegai“ patikslintą paraišką. Priešingu atveju paraiška toliau nevertinama;
4. jeigu nustatoma, kad valstybės pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydis yra mažesnis nei didžiausias galimas valstybės pagalbos
dydis, nustatomas papildomas subsidijos, kuri galėtų būti suteikta Paskolai, dydis. Subsidijos dydis apskaičiuojamas kaip didžiausio galimo
suteikti valstybės pagalbos dydžio ir valstybės pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydžio skirtumas. Subsidijos dydis gali sudaryti
ne daugiau nei 20 proc. Paskolos sumos;
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5. Paskolos dalis, kuri numatoma skirti kaip subsidija, taip pat laikoma valstybės pagalba ir ši suma yra sumuojama su valstybės pagalbos,
išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydžiu, paskaičiuotu dėl Paskolos gavėjo Paskolai taikomos mažesnės palūkanų normos nei rinkos
sąlygomis.
Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties
reglamento 8 straipsnio 5 dalyje, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei
susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsnyje.
Laikoma, kad Paskolos gavėjui suteikiama valstybės pagalba yra lygi valstybės pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydžiui (jeigu
Paskolos gavėjui neteikiama subsidija) arba valstybės pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydžio ir subsidijos suma, kuri visais atvejais
negali būti didesnė nei didžiausias galimas valstybės pagalbos dydis. Suteiktos valstybės pagalbos dydis yra registruojamas Suteiktos
valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.
Kai Paskola suteikiama pagal De minimis reglamento nuostatas:
Teikiamos Paskolos turi atitikti De minimis reglamentą ir Priemonės schemą.
Suteikiamos Paskolos gavėjui De minimis pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydis apskaičiuojamas pagal formulę:
SE = K x T x (B proc.+N proc. – M proc.), kurioje:
SE – de minimis pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydis;
K – Paskolos suma eurais;
T – Paskolos laikotarpis, kai Paskolos gavėjas naudojasi ar gali naudotis Paskolos lėšomis, išreikštas metais;
B – Europos Komisijos kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną skelbiama orientacinė palūkanų norma
(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html);
N – Paskolos gavėjui taikoma palūkanų norma (4 proc), nustatyta vadovaujantis Komisijos komunikatu dėl orientacinių ir diskonto normų
nustatymo metodo pakeitimo;
M – metinė palūkanų norma Paskolos gavėjui (2 proc. Paskolos sutartimi nustatyta palūkanų norma).
De minimis pagalbos, suteikiamos Paskolos gavėjui, dydis apskaičiuojamas taip:
1. palūkanos skaičiuojamos nuo visos Paskolos sumos visam Paskolos laikotarpiui, t. y. neatsižvelgiant į numatytą Paskolos grąžinimą pagal
įmokų mokėjimo grafiką. Apskaičiuotos mokėtinos palūkanų sumos nediskontuojamos;
2. suskaičiavus de minimis pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydį, įvertinama, ar jis neviršys didžiausio galimo de minimis pagalbos
dydžio, nurodyto De minimis reglamento 3 straipsnyje. Jeigu apskaičiuotas de minimis pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydis
viršija didžiausią galimą de minimis pagalbos dydį, atitinkamai yra keičiamos Paskolos suteikimo sąlygos (Paskolos suma, Paskolos
laikotarpis), jeigu su tuo sutinka Paskolos gavėjas ir pateikia „Invegai“ patikslintą paraišką. Priešingu atveju paraiška toliau nevertinama;
3. jeigu nustatoma, kad de minimis pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydis yra mažesnis nei didžiausias galimas de minimis
pagalbos dydis, nustatomas papildomas subsidijos, kuris galėtų būti suteikta Paskolai, dydis. Subsidijos dydis apskaičiuojamas kaip galimo
didžiausio de minimis pagalbos dydžio ir apskaičiuoto de minimis pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydžio skirtumas. Subsidijos
dydis gali sudaryti ne daugiau nei 20 proc. Paskolos sumos;
4. Paskolos dalis, kuri numatoma skirti kaip subsidija, taip pat laikoma de minimis pagalba ir ši suma yra sumuojama su de minimis pagalbos,
išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydžiu, paskaičiuotu dėl Paskolos gavėjo Paskolai taikomos mažesnės palūkanų normos nei rinkos
sąlygomis.
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Viešinimas
Informacijos ir
dokumentų saugojimas

Visi to paties Paskolos gavėjo, kuriam pagalba teikiama vadovaujantis De minimis reglamentu, kontroliuojami subjektai, atitinkantys bent
vienos rūšies tarpusavio santykius, nustatytus De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, laikomi viena įmone.
De minimis pagalba sumuojama, kaip tai nustatyta De minimis reglamento 5 straipsnyje.
Laikoma, kad Paskolos gavėjui suteikiama de minimis pagalba yra lygi de minimis pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu (jeigu Paskolos
gavėjui neteikiama subsidija), dydžiui arba de minimis pagalbos, išreikšto subsidijos ekvivalentu, dydžio ir subsidijos sumai, kuri visais atvejais
negali būti didesnė nei didžiausias galimas de minimis pagalbos dydis. Suteiktos de minimis pagalbos dydis yra registruojamas Suteiktos
valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.
„Invega“ informaciją apie Priemonės sąlygas skelbia savo interneto svetainėje, taip pat savo iniciatyva gali taikyti ir kitas Priemonės viešinimo
priemones. Paskolų gavėjų sąrašai skelbiami „Invegos“ interneto svetainėje ir kitur kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
1. Informacija ir dokumentai, susiję su valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimu, saugomi 10 metų nuo paskutinės
valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos suteikimo dienos.
2. Paskolos gavėjas privalo visą informaciją ir dokumentus, susijusius su gautos Paskolos lėšų panaudojimu, saugoti 10 metų po Paskolos
sutarties galiojimo pabaigos.
3. Asmens duomenų valdytoja ,,Invega“ tvarko su Priemonės įgyvendinimu susijusius paraiškoje ir jos prieduose pateiktus asmens duomenis:
3.1. Paskolos gavėjo kontaktinio asmens finansavimo klausimais vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris,
Paskolos gavėjo vadovo ir Paskolos gavėjo dalyvių vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio
numeris, Paskolos gavėjo dalyvio (-ių) valdomų įmonių pavadinimai, kapitalo ar balsavimo teisių dalis, sąsajos pagal turimus sutartinius
įsipareigojimus su kitais juridiniais asmenimis;
3.2. tais atvejais, kai Paskolos grąžinimas užtikrinamas fizinio asmens suteikiama užtikrinimo priemone, tvarkomi tokio fizinio asmens
duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie asmens gaunamas pajamas paraiškos pateikimo metu bei paskutinius trejus
kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos, paraiškos pateikimo dieną turimus finansinius įsipareigojimus (informacija apie gautas
(suteiktas) paskolas, skolas ir kitus gautus (suteiktus) kreditus) ir turimą registruotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą;
3.3. tais atvejais, kai Privatus finansuotojas yra fizinis asmuo, tvarkomi tokio fizinio asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas,
elektroninis pašto adresas, telefono ryšio numeris.
4. Asmens duomenys, nurodyti 3.1.- 3.3. papunkčiuose, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu. Asmens duomenys „Invegos“ tvarkomi vadovaujantis „Invegos“ generalinio direktoriaus patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo
„Invegoje“ taisyklėmis. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Invegos“ interneto svetainėje www.invega.lt, skiltyje ,,Asmens
duomenų apsauga“.
5. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti teisėtą valstybės pagalbos Paskolos gavėjui teikimą, vertinant ir nustatant Paskolos gavėjo
atitiktį Priemonės reikalavimams, ir atlikti su nurodyto tikslo įgyvendinimu susijusius veiksmus: tikrinti Paskolos gavėjo pateiktos informacijos
tikrumą, tvarkyti „Invegos“ suteiktų Paskolų apskaitą, „Invegos“ suteiktų Paskolų portfelio rizikingumo vertinimą, registruoti informaciją apie
suteiktą valstybės pagalbą (Paskolos gavėjas, finansuojamas projektas, suteiktos valstybės pagalbos suma) Suteiktos valstybės pagalbos ir
nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ ir „Invegos“ interneto svetainėje, atlikti „Invegos“ suteiktų Paskolų auditą. Paskolos
gavėjo kontaktinio asmens finansavimo klausimais vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris taip pat naudojami
atliekant Paskolos gavėjų nuomonių apie „Invegos“ suteiktų Paskolų teisėtumą bei efektyvumą apklausas, rengiant statistines ataskaitas apie
suteiktas „Invegos“ Paskolas.
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Kitos sąlygos

6. „Invega“ asmens duomenis perduoda Inovacijų agentūrai, kuri pagal Verslo subjekto „Invegai“ pateiktą informaciją (Aprašymo priedas Nr.2)
atlieka Projekto atitikties atitinkamiems reikalavimams vertinimą ir pateikia „Invegai“ Išvadą.
Taip pat „Invega“ audito tikslais ir gavusi Reglamento (ES) Nr. 2016/679 reikalavimus atitinkantį oficialų Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos
Respublikos institucijų (Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir kitų)
paklausimą pateikia asmens duomenis kompetentingoms institucijoms.
7. Su Priemonės reikalavimų įgyvendinimu susiję asmens duomenys „Invegos“ tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo paskutinio dokumento dėl
Paskolos suteikimo gavimo datos.
8. Duomenų subjektas gali kreiptis į „Invegą“ ir įgyvendinti šias Reglamente (ES) Nr. 2016/679 įtvirtintas teises:
8.1. teisę būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą;
8.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
8.3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
8.4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis (,,teisę būti pamirštam“);
8.5. teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
8.6. teisę duomenų subjekto prašymu būti informuotam apie duomenų gavėjus.
9. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei mano, kad asmens duomenų tvarkymas
atliekamas pažeidžiant Reglamentą (ES) Nr. 2016/679. Duomenų subjektas taip pat turi teisę pateikti skundą teismui, jei mano, kad
Reglamentu (ES) Nr. 2016/679 nustatytos jo teisės buvo pažeistos, nes jo asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant Reglamentą (ES)
Nr. 2016/679.
Be kitų nuostatų, Paskolos sutartyje nustatomos šios sąlygos: Paskolos sutarties šalių teisės ir pareigos, Paskolos gavėjo įsipareigojimai,
Paskolos sutarties sąlygų keitimo ir nutraukimo galimi atvejai ir tvarka bei kitos sąlygos.
Paskolos sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus taikytiniems teisės aktams, Paskolos sutarties šalims bus taikomos aktualių galiojančių
teisės aktų nuostatos.
Ginčai kylantys iš Paskolos sutarties ar dėl „Invegos“ priimtų sprendimų sprendžiami bendrosios kompetencijos teismuose, LR civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

