
 
                                  
                                  
 

 
 

 
„Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ 

 

 
Kvietimas paskelbtas ir galioja 

Klausimas Atsakymas 
Galimi 
pareiškėjai (kas 
gali gauti 
paramą?) 

Tinkami pareiškėjai –  užsienio investuotojai (įmonės) arba užsienio investuotojo (įmonės) 
Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro 
lemiamą įtaką. 

Remiamos 
veiklos 
(kokiam įmonės 
procesui ar 
produktui tinka 
parama?) 

Tinkamos veiklos: užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į 
gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant 
mokymo darbo vietoje organizavimą. 

Finansuojamos 
išlaidos 
(ką konkrečiai 
kompensuoja?) 

Tinkamos išlaidos: 
• su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, tai yra mokymo 

organizavimo ir vykdymo, išlaidos; 
• išlaidos mokomiems darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias jie praleidžia 

dalyvaudami mokymuose (darbo užmokesčio išlaidos); 
• netiesioginės projekto išlaidos (projekto administravimo išlaidos). 

Maksimali 
parama įmonei  
(kiek galima 
gauti?) 

Maksimalus paramos dydis:  
• projektui iki 500 tūkst. EUR;  

Didžiausias paramos intensyvumas:   
• 50 proc. didelėms įmonėms; 
• 60 proc. vidutinėms įmonėms; 
• 70 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms. 

Projekto 
atrankos 
kriterijai 
(ar galiu 
dalyvauti?) 

Specialieji projektų atrankos kriterijai: 
Investuotojo privačių investicijų dydis į Lietuvoje įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą arba  
planuojamą per ne ilgesnį nei 36 mėn. laikotarpį nuo iš ES struktūrinių fondų lėšų 
finansuojamo projekto sutarties įgyvendinti investicijų projektą  

1. sudaro ne mažiau kaip 3 mln. EUR arba  
2. tokio investicijų projekto metu sukuriama ne mažiau kaip 50 darbo vietų arba  
3. visų investuotojo įmonės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 

per 3 metus iki paraiškos registracijos įgyvendinančioje institucijoje dienos yra ne 
mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
(bruto)Lietuvos Respublikoje. 

Naudinga žinoti: 

Minimali prašoma paramos suma:  10 tūkst. EUR. 
Didžiausia vidutiniškai vienam projekte dalyviui tinkamų išlaidų suma – 3000 EUR. 
Nuotoliniai mokymai galimi iki 10 proc. projekto tinkamų išlaidų (yra tam tikrų sąlygų). 
Mokymai gali būti vykdomi ir užsienyje, jei projekto nauda atiteks Lietuvos Respublikai. 

Kas galės padėti 
parengti 
projektą? 

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


