2020-02-17
(kvietimo paskelbimo data)

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinę priemonę
NR. J03-IVG-T „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“
Nr. 03
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė
„INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės
priemonės
Nr.
J03-IVG-T
„Dalinis
palūkanų
kompensavimas“
priemonę
Nr. 03.1.1- IVG- T- 809 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau – Priemonė).
Finansavimo tikslas:

Finansuojamos veiklos:
Galimi pareiškėjai ir partneriai:
Atrankos būdas:
Didžiausia galima projektui skirti
finansavimo lėšų suma, Eur:

Priemonės tikslas – didinti smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektų (toliau – SVV)
verslumo lygį.
Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 remiama
veikla – dalinis palūkanų kompensavimas
SVV subjektams.
Pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-809 galimi
pareiškėjai yra SVV.
Partneriai negalimi.
Tęstinė projektų atranka.
Palūkanų kompensavimas projekto vykdytojui
teikiamas kaip de minimis pagalba pagal
Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013.
Suteikiamos de minimis pagalbos dydis
priklauso nuo didžiausios galimos palūkanų
kompensacijos sumos. Didžiausia galima
palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama
remiantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 3
prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto
„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo
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skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVGT „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau –
Aprašas) nustatytais reikalavimais.
Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis
pagalbos suma (į bendrą suteiktos pagalbos
sumą priskaičiuojamos kompensuotos vienai
įmonei palūkanos ir bet kokia kita forma gautas
finansavimas, jei jis gautas iš priemonės,
veikiančios pagal de minimis taisykles) negali
viršyti 200 000 Eur per 3 finansinių metų
laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos,
suteiktos vienai kelių transporto sektoriaus
įmonei per trejus fiskalinius metus, suma
neviršija 100 000 Eur.
Planuojama kvietimo finansavimo suma,
Eur:

Priemonei Nr. 03.1.1-IVG-T-809 –
5 000 000 Eur.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2020-02-17, 9:00 val.
Bus vertinamos ir paraiškos, kurios buvo
gautos iki 2019 m. vasario 6 d. sustabdyto
priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 kvietimo ir
įtrauktos į rezervinį projektų sąrašą, ir
priimami sprendimai dėl šių paraiškų.
2022-10-31, 24:00 val.
Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau,
jeigu pagal priimtus sprendimus ir vertinamas
paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti
finansavimo lėšų suma sudaro galimybę
paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą
lėšų sumą.
Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi
užpildyti paraišką, skelbiama ES struktūrinių
fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje
„Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti
paraiškas
„Susijusių
dokumentų“
ir
įgyvendinančiosios institucijos interneto
svetainėje
https://invega.lt/lt/palukanukompensavimas/dokumentu-formos/

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis
paraiškų pateikimo terminas):

Kita informacija:

Informacija apie paraiškų teikimą:
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Paraiškų pateikimo būdas:

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios
paraiškas, pavadinimas:

Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su
priedais teikia ją uždarajai akcinei bendrovei
„INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“.
Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių
kalba. Ne lietuvių kalba, netinkamai ar ne iki
galo užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nebus
vertinami. Paraiška ir jos priedai turi būti
pateikti
tiesiogiai
adresu
https://paraiskos.invega.lt. Jei pateikti paraišką
ir jos priedus adresu https://paraiskos.invega.lt
nėra funkcinių galimybių ar jos laikinai
neužtikrinamos, paraiška ir jos priedai gali būti
pateikti elektroniniu paštu dpk2@invega.lt.
Tokiu
atveju
siunčiami
elektroniniai
dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu
elektroniniu parašu.
Kitais būdais, negu nurodyta, pristatyta paraiška
ir jos priedai nepriimami.
(paraiškos turi pateiktos įgyvendinančiajai
institucijai ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 31
d. 24:00 val.).
Uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR
VERSLO GARANTIJOS“

Įgyvendinančiosios institucijos adresas:

Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius

Konsultuojančių įgyvendinančiosios
institucijos darbuotojų vardai, pavardės,
kontaktai (el. paštas, telefonas):

Ieva Petrauskaitė, Tel. (+370~5) 210 6391,
El. p.: ieva.petrauskaite@invega.lt
Gražina Surgailytė, Tel. (+370~5) 210 7510,
El. p.: uzklausos@invega.lt
http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai
http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantyskvietimai
https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/

Interneto svetainės, kurioje galima rasti
kvietimo dokumentus, adresas:

