KVIETIMAS „REGIO POTENCIALAS LT“
Klausimas

Atsakymas

Kas gali gauti
paramą?

Tinkami pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir Kauno
miestų ir rajonų savivaldybes.
Dėl finansavimo pareiškėjai priklausomai nuo projekto veiklų įgyvendinimo teritorijos,
konkuruoja apskrityse.
Apskritims lėšos yra paskirstomos taip:
• Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio numatoma skirti 30 proc. lėšų, kas
sudaro iki 6,1 mln. Eur, paskirstant apskritims lygiomis dalimis, ir
• (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos – 70 proc., kas sudaro iki 14,24
mln. Eur, paskirstant apskritims lygiomis dalimis.

Kur galiu vykdyti
projektą?

Veikla: moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus

naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. 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.

Kokiai veiklos sričiai
galiu gauti Europos
paramą?

Moderniosios technologijos – diegiama įranga ir (arba) technologija, o įrangos modelis arba
modernizuotas įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo
kvietimo paskelbimo metų.
Tinkamos išlaidos:
•

•

Ką konkrečiai
kompensuoja?

įmonių investicijos į naujo pastato statybą (ir) arba rekonstrukciją.
baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito
ilgalaikio materialaus turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo,
sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo,
apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas,
instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas).

• tikslinių transporto priemonių pirkimo, nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos.
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis: 500 000 eurų.
Didžiausias finansavimo intensyvumas (kompensacijos nuo projekto vertės procentas):

Kiek galima gauti
paramos?

•
•

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

Ar man reikia grąžinti
ES paramą?

Grąžintina grąžinamosios subsidijos dalis sudaro nuo 5 iki 10 procentų Projekto vykdytojo
projektui tinkamų finansuoti išlaidų lėšų sumos ir priklauso nuo Pareiškėjo pasiektų rezultatų,
t. y. nuo darbo našumo rodiklio pokyčio (proc.) pasiekimo, skaičiuojant kaupiamuoju būdu
(akumuliuotai) nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
Grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimas vykdomas vadovaujantis suderintu Grafiku.
Grąžinimo terminas – 5 metai, pradedant grąžinti ketvirtais metais po projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos.

Per kokį laiką turi
pabaigti įgyvendinti
projektą?

Projekto įgyvendinimo trukmė iki 20 mėnesių.

Kvietimas bus paskelbtas 2018 m. gruodžio mėn.

