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(kvietimo paskelbimo data1)

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę
Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Nr. 03
ir
Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir
verslo garantijos“

kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“.
Finansavimo tikslas:

Finansuojamos veiklos:

Galimi pareiškėjai:

Atrankos būdas:
Didžiausia galima projektui skirti
finansavimo lėšų suma, Eur:

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:
Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

Suteikti smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektams (toliau – SVV) reikiamą
informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą
paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių,
naujų technologijų diegimo ir kitais verslo
organizavimo klausimais.
1. Aukštos kokybės konsultacijos, skirtos iki
vienerių metų veikiantiems SVV subjektams.
2. Aukštos kokybės specializuotos verslo
plėtros konsultacijos, skirtos nuo vienerių
(imtinai) iki penkerių metų veikiantiems
SVV subjektams.
SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip
trejus metus ir atitinkantys reikalavimą, kad
pareiškėjas yra ne ilgiau kaip vienerius metus
veikiantis SVV subjektas arba SVV
subjektas, veikiantis nuo vienerių iki
penkerių metų ir ne trumpiau kaip dvylika
mėnesių iš eilės iki paraiškos pateikimo
mėnesio
kiekvieną
mėnesį
turėjęs
apdraustųjų.
Tęstinė projektų atranka.
Vienam projekto vykdytojui per dotacijos
sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia
galima skirti finansavimo lėšų suma yra 2
000 Eur (du tūkstančiai eurų).
Iki 1 882 000 Eur (vieno milijono aštuonių
šimtų aštuoniasdešimt dviejų tūkstančių
eurų).
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Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis
paraiškų pateikimo terminas2):
Kita informacija:

Informacija apie paraiškų teikimą:
Paraiškų pateikimo būdas:

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios
paraiškas, pavadinimas:
Įgyvendinančiosios institucijos adresas:
Konsultuojančių įgyvendinančiosios
institucijos darbuotojų vardai, pavardės,
kontaktai (el. paštas, telefonas):
Interneto svetainės, kurioje galima rasti
kvietimo dokumentus, adresas:

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas
turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies
užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES
struktūrinių
fondų
svetainės
www.esinvesticijos.lt
skiltyje
„Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo
teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir
įgyvendinančiosios institucijos interneto
svetainėje
http://invega.lt/lt/verslokonsultantas-lt/

Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą kartu
su priedais gali teikti: 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
verslokonsultacijos@invega.lt. Tokiu atveju
siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti
pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;
atsiųsti registruotu paštu; įteikti asmeniškai
pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;
pristatyti pašto kurjerio.
Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir
verslo garantijos“
Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308
Vilnius
Jovita Cesiulytė, tel. Nr. (8 5) 211 3568,
el.paštas verslokonsultacijos@invega.lt;
Gražina Surgailytė, tel. Nr. (8 5) 210 7510,
el. paštas verslokonsultacijos@invega.lt.
www.esinvesticijos.lt skiltyje
„Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo
teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir
įgyvendinančiosios institucijos interneto
svetainėje http://invega.lt/lt/verslokonsultantas-lt/

Pastaba programavimui: Įrašoma automatiškai skelbiant www.esinvestiticijos.lt. Galimas simbolių skaičius – 10.
Pastaba programavimui: ši data yra skelbimo galiojimo pabaigos data.
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