
   
                                 
                                  
 

 
 

  
E-VERSLO MODELIS COVID-19 

 
Kvietimas planuojamas 2020 m. gruodį. 

Klausimas Atsakymas 

Galimi pareiškėjai 
(kas gali gauti 
paramą?) 

Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ 
pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką 
nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius 
finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur. 

Remiamos veiklos 
(kokiam įmonės 
procesui tinka 
parama?) 

Tinkamos veiklos: 
Didelė dalis rinkos dalyvių pajuto COVID-19 viruso sukeltos ekonominės krizės padarinius, 
ypatingai MVĮ vis sunkiau tapo vykdyti įmonės veiklą įprastu būdu. Nustojus veikti tradiciniams 
verslo modeliams, apimantiems tiekimą, vidinius procesus, pardavimus, aptarnavimą, 
trūkinėjant vertės kūrimo grandinėms, stojant/vėluojant atsiskaitymams už parduotas prekes ir 
suteiktas paslaugas, būtina paskatinti MVĮ pertvarkyti savo verslo modelius, pereinant prie e-
verslo modelių, t. y. įmonės vykdomą veiklą perorientuoti į procesų, produktų, skaitmeninimą, 
elektroninę prekybą ir pristatymą. 
Įmonės investicijos, tiesiogiai susijusios su IRT (Informacinių ryšio technologijų) sprendimo 
pritaikymu keliems įmonės išoriniams verslo procesams: klientų aptarnavimo; tiekimo grandinės 
valdymo; įmonės išteklių valdymo; užsakymų pateikimo; gamybos pateikimo; el. pirkimų; 
atsargų valdymo arba distancinio darbo ir kt.  

Finansuojamos 
išlaidos 
(ką konkrečiai 
kompensuoja?) 

Tinkamos išlaidos - investicijos į įrangą, įrenginius ir kitą turtą: 
• elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas; 
• verslo valdymo sistemos; 
• įrangos (mobilioms /nutolusioms darbo vietoms); 
• E-parduotuvių sprendimai; 
• programinė įranga / licencijos; 
• įmonės konsultacijų paketas pagal tematikas; 
• mokymų paslaugos; 
• netiesioginės išlaidos. 

Maksimali parama 
įmonei  
(kiek galima gauti?) 

Maksimalus skiriamo finansavimo dydis: nuo 35 000 iki 50 000 Eur. 
 
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 90 proc. 

Rezultato rodikliai 
(kokie 
įsipareigojimai?) 

Stebėsenos rodikliai: 
• pareiškėjo pajamų pokytis yra ne mažesnis negu 20 procentų arba prašomo 

finansavimo suma. 
Vertinama, ar pareiškėjo pajamų pokytis, apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 
metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.), yra 
ne mažesnis negu 20 procentų arba ne mažesnis negu prašomo finansavimo suma. 

Kas galės padėti 
parengti projektą? 

  
Tel. 8 (687) 17007 / 8 (612) 14911 
info@europosparama.lt 


