Priemonės „PASKOLOS TURIZMO IR VIEŠOJO
MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS“
Elektroninės paraiškų teikimo sistemos
vartotojo instrukcija

SĄLYGOS PAREIŠKĖJUI
Paskola gali būti teikiama paskolos gavėjui, kuris atitinka šiuos kriterijus:
1. Veikia Lietuvos Respublikoje. Atitikimas šiam reikalavimui vertinamas pagal viešus valstybinių registrų duomenis;
2. Įmonių grupė, kuriai priklauso paskolos gavėjas, ir paskolos gavėjas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais, arba 2019 m. gruodžio 31 d.
Įmonių grupė, kuriai priklauso paskolos gavėjas, ir paskolos gavėjas buvo patiriantys sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomi sunkumų patiriančiais
(Paskolos gavėjas turi pagrįsti dokumentais)* Verslininkas (kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme) laikomas sunkumų patiriančiu, jei jam yra pradėta fizinio asmens
bankroto procedūra;
3. Atitinka minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus. Atitikimas šiam reikalavimui vertinamas pagal viešai paskelbtą Valstybinės mokesčių inspekcijos
informaciją;
4. Juridinio asmens atveju, jam nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jis nėra restruktūrizuojamas, fizinio asmens atveju, jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla.
Atitikimas reikalavimui vertinamas pagal viešai prieinamus valstybinių registrų duomenis;
5. Paraiškos dėl Paskolos gavimo pateikimo metu įmonių grupė, įskaitant Paskolos gavėją, yra pateikusi** VĮ Registrų centras 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį,
kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis Šis reikalavimas netaikomas verslininkams ir toms įmonių grupės įmonėms, kurios yra įsteigtos nuo 2020
m. sausio 1;
6. Paskolos gavėjas 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, teisės aktuose nustatyta tvarka;
*pateikdamas 2020 m. tarpinės finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną dokumentus
ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo 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).
**Tuo atveju jei Įmonių grupė, įskaitant Paskolos gavėją, sudaro metinį ataskaitų rinkinį kitai datai (ne 2019 m. gruodžio 31 d.), 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių
ataskaitų rinkinys neturi būti teikiamas VĮ Registrų centras ir „Invegai“ turi būti teikiamas Įmonių grupės, įskaitant Paskolos gavėją, įmonių patvirtintas 2019 m.
gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys.

SĄLYGOS PAREIŠKĖJUI
Kelionių
organizatoriai

• Paraiškos pateikimo metu paskolos gavėjas turi turėti galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą. Atitikimas reikalavimui vertinamas
pagal viešai prieinamą informaciją Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje;
• Paskolos gavėjas yra pateikęs SVV subjekto statuso deklaraciją (išskyrus atvejį kai Paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė);
pinigų srautų istorinius ir prognozuojamus duomenis; aktualią paskolos gavėjo akcininkų struktūrą, verslo planą, kuriame būtų trumpai
aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė (turimi ir būsimi finansiniai ištekliai, siūlymas dėl paskolos
grąžinimo grafiko išdėstymo ir užtikrinimo priemonių (jei taikoma);
• Kartu su paraiška dėl Paskolos suteikimo turi būti pateikiama informacija apie neįvykdytas turistines keliones, už kurias Paskolos gavėjas
turi grąžinti lėšas Turistams, nes turistai atsisakė kuponų už neįvykusias turistines keliones Turizmo įstatymo nustatytomis sąlygomis: turi
būti pateikti organizuotų turistinių kelionių sutarčių numeriai, jų sudarymo data, kelionių organizatoriaus grąžintinos sumos, kiekvienos
neįvykusios kelionės datos (buvusios pradinėse organizuotų turistinių kelionių sutartyse) ir kelionės kryptys (šalis ir miestas).

Apgyvendi
nimo
paslaugų
teikėjai

• Paskolos gavėjas yra pateikęs SVV subjekto statuso deklaraciją; pinigų srautų istorinius ir prognozuojamus duomenis; aktualią paskolos
gavėjo akcininkų struktūrą, verslo planą, kuriame būtų trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė
(turimi ir būsimi finansiniai ištekliai, siūlymas dėl paskolos grąžinimo grafiko išdėstymo ir užtikrinimo priemonių (jei taikoma).
• Paraiškos pateikimo metu paskolos gavėjas turi turėti galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą. Atitikimas
reikalavimui vertinamas pagal viešai prieinamą informaciją Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje;

Viešojo
maitinimo
paslaugų teikėjai

• Paskolos, teikiamos viešojo maitinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atveju – didelė įmonė, kuri nelaikoma labai maža, maža ar vidutine
įmone, kaip tai apibrėžta SVV įstatyme, ir kurios pagrindinė veikla pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą ekonominės veiklos
rūšių klasifikatorių yra Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (561000);
• Paskolos gavėjas yra pateikęs SVV subjekto statuso deklaraciją; pinigų srautų istorinius ir prognozuojamus duomenis; aktualią paskolos
gavėjo akcininkų struktūrą, verslo planą, kuriame, be kita ko, būtų trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama
finansinė būklė (turimi ir būsimi finansiniai ištekliai, siūlymas dėl paskolos grąžinimo grafiko išdėstymo ir užtikrinimo priemonių (jei
taikoma).

1 žingsnis

Prisijunkite prie elektroninės paraiškų
sistemos per internetinę bankininkystę
arba
su
elektronine
atpažinimo
priemone.
Pareiškėjo juridinio asmens atstovas
jungiasi ne kaip fizinis asmuo, o kaip
verslo subjektas.
Pareiškėjo juridinio asmens atstovo
įgaliotas
asmuo
(kai
įgaliojimas
suteiktas) jungiasi prie paraiškos kaip
fizinis asmuo, t. y.
https://www.epaslaugos.lt/portal/login
pasirinkdamas „Gyventojams“.

1 žingsnis
Prieš pradėdami pildyti paraišką, pasitikrinkite, ar
pateikėte visus reikiamus dokumentus ir atitinkate
keliamus reikalavimus.
• Tik kelionių organizatoriams:
Pasitikrinkite, ar turite galiojantį pažymėjimą
http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmopaslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128 )
• Tik klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų
teikėjams:
Pasitikrinkite,
ar
turite
klasifikuojamųjų
apgyvendinimo
paslaugų
pažymėjimą
http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmopaslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128 )
• Tik viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms
įmonėms:
Pasitikrinkite,
ar
Statistikos
departamente
užregistruota įmonės veikla sutampa su įmonės
šiuo metu vykdoma pagrindine veikla – „Restoranų
ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000).
Pasitikrinti
galite
čia:
http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html.
Jeigu įmonės pagrindinė veikla nesutampa su
užregistruota, tuomet turite galimybę, pateikę
motyvuotą prašymą, Statistikos departamente
patikslinti įmonės vykdomą pagrindinę veiklą.

2 žingsnis

Spauskite „+“ – atsidarys paraiškos pildymo forma, kurios duomenis galėsite
peržiūrėti, redaguoti ar ištrinti

•
•

Atkreipkite dėmesį į paraiškos būseną „Rengiama“ - paraiška pildoma pareiškėjo ir dar
nepateikta vertinimui.
Bet kuriame paraiškos pildymo etape paspaudę mygtuką „Paraiškų sąrašas“ sugrįšite į šiame
žingsnyje matomą langą.

3 žingsnis

Įveskite trūkstamus verslo
subjekto atstovo duomenis

El. paštu Jums bus siunčiami pranešimai. Įveskite
nuolat tikrinamą el. pašto adresą.

4 žingsnis

Paraiškoje įveskite duomenis į
visus
aktyvius
(baltus)
paraiškos
laukus.
Įvedus
informaciją neaktyvūs (pilki)
laukai užsipildys automatiškai.

5 žingsnis

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

6 žingsnis

Įkelkite išvardintus dokumentus
galimais failų formatais

Užpildę paraišką ir įkėlę visus reikiamus dokumentus,
išsaugokite ir patikrinkite atitikimo finansavimui kriterijus
Jei bent vienas iš atitikimo finansavimui kriterijų – raudonas,
pareiškėjas neatitinka kriterijų, todėl pateikti paraiškos ir
gauti finansavimo pagal šią priemonę negalės, nebent
neatitikimai gali būti ištaisyti ir naujos paraiškos teikimo
dieną būtų pašalinti.

6 žingsnis

Neatitinkanti kriterijų paraiška

Jei atitikimo kriterijai dega žaliai, spauskite
„Gerai“ ir pateikite paraišką vertinimui

7 žingsnis

Paraiškos kairiame apatiniame kampe
spauskite „Tvirtinti paraišką“

8 žingsnis

Paspaudus „Tvirtinti paraišką“, dar kartą
pasirodys atitikimo finansavimui kriterijų
langas. Jei visi kriterijai – žalios spalvos,
paspaudus mygtuką „Gerai“, dar kartą
spauskite mygtuką „PATEIKTI“.
Jei paraiškos būsena iš Rengiama pasikeis į
Pateikta vertinimui – paraiška vertinama,
reikia laukti pranešimo apie tolesnius
veiksmus.
Jei pareiškėjas neatitinka bent vienos iš
finansavimo sąlygų, jis neatitinka finansavimo
kriterijų, todėl pateikti paraiškos pagal šią
priemonę ir gauti finansavimo negali, nebent
neatitikimai būtų ištaisyti ir naujos paraiškos
teikimo dieną būtų pašalinti.

8 žingsnis

Jei neatitikimai bus ištaisyti ir naujos
paraiškos
teikimo
dieną
bus
pašalinti, naują paraišką galėsite
užpildyti jau teiktos paraiškos
duomenų pagrindu.

Įgaliojimo suteikimas
Paraišką teikia įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo. Paskolos gavėjo atstovo tapatybė nustatoma atstovui patvirtinus savo
tapatybę per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ t. y. prisijungus per internetinę
bankininkystę arba su elektronine atpažinimo priemone. Pareiškėjo juridinio asmens atstovas jungiasi ne kaip fizinis asmuo, o kaip
verslo subjektas.
Jeigu pareiškėjo atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis techninių galimybių per „Elektroninių valdžios vartų“ portalą
patvirtinti savo tapatybės ar juridinis asmuo, kuris neturi vienasmenio valdymo organo, jis „Invegai“ elektroniniu paštu igaliojimaipaskolos@invega.lt turi pateikti patvirtintą įgaliojimo kopiją ir „Invega“ suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti
veiksmus pareiškėjo vardu.
1 žingsnis
Paraiškos lange spausti mygtuką „Įgaliojimai“. Pareiškėjas turi galimybę įgalioti kitą asmenį atstovauti įmonei teikiant paraišką ir
pasirašant paskolos sutartį.

2 žingsnis

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

3 žingsnis

Pareiškėjas užpildo visus laukus apie įgaliotinį bei prideda įmonės vadovo
patvirtintą įgaliojimo dokumentą .pdf formatu. Spauskite „Saugoti“.
Pareiškėjo juridinio asmens atstovo įgaliotas asmuo prie paraiškos jungiasi kaip
fizinis asmuo, t. y.
https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojams“.

