
 
                                 
                                  
 

 
 

 

„REGIO INVEST LT+“ 

 
 

Paraišką galima teikti iki 2015 metų gegužės 21 d. 
 

Klausimas Atsakymas 

Galimi pareiškėjai 
(kas gali gauti 
paramą?) 

 Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios metinės 
pajamos 7 mln. Lt ir (arba) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. Lt. 

 Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinės pajamos 
24 mln. Lt ir (arba) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 17 mln. Lt. 

 Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų ir kurios metinės 
pajamos 24 mln. Lt ir (arba) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 17 mln. Lt. 

Remiamos veiklos 
(kokiai veiklos sričiai 
galiu gauti paramą?) 

Tinkamos veiklos: 
Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą 
ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių 
tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms 
modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, 
taip pat bus siekiama užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą. 

Finansuojamos 
išlaidos 
(ką konkrečiai 
kompensuoja?) 

Tinkamos išlaidos: 
 įmonių investicijos į naujo pastato statybą (ir) arba rekonstrukciją. 
 įmonių investicijos į inovatyvių gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, 

įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia inovatyvioms gamybos 
technologinėms linijoms diegti, įrengimas; 

 inovatyvių ir efektyvių technologijų diegimas paslaugų sektoriuose; 
 darbo užmokestis (tinkamos finansuoti išlaidos yra numatytos darbo užmokesčio 

išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija sukurtų darbo vietų, apskaičiuotos per 
dvejus metus); 

 darbuotojų mobilumo skatinimas (MVĮ sąnaudoms 2 padengti vežiojant 
darbuotojus į darbą ir iš jo) 

 darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir mokymai; 
 žemės nuoma projekto įgyvendinimo metu;  
 pastatų nuoma projekto įgyvendinimo metu. 

Maksimali parama 
įmonei  
(kiek galima gauti?) 

Maksimalus skiriamo finansavimo dydis:  
 iki 900 000 EUR (jeigu projektas skirtas tik įrangai įsigyti); 
 iki 2 100 000 EUR (jeigu projektas skirtas tiek statybai ir rekonstravimui, tiek 

įrangai/įrenginiams/technologijoms įsigyti). 
 
Didžiausias finansavimo intensyvumas (kompensacijos nuo projekto vertės procentas): 

 45 proc. mažoms ir labai mažoms įmonėms; 
 35 proc. vidutinėms įmonėms. 

Rezultato rodikliai 
(kokie 
įsipareigojimai?) 
 

Stebėsenos rodikliai: 
 pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui 

(EUR per metus); 
 darbo našumo didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (proc.); 
 įmonės pajamų didėjimas įdiegus inovatyvias technologijas per 3 metus po projekto 

įgyvendinimo (proc.). 


