„COVID-19 PRODUKTAI LT“
Klausimas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti
paramą?)

Atsakymas
Tinkami pareiškėjai – mažos ir vidutinės įmonės.
Tikslas – skatinti investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą.
Tinkamos veiklos: kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamyba:
•

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

•

•

•

Finansuojamos
išlaidos
(ką konkrečiai
kompensuoja?)

2.
3.

Kas galės padėti
parengti projektą?

duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo priemonių, skirtų kovai su COVID-19, gamyba.

Tinkamos išlaidos:
• investicinės sąnaudos išvardytų produktų gamybai būtinos įrangos, įrenginių
ir kito ilgalaikio materialiojo turto, skirto gamybinei veiklai vykdyti, 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) ir susijusias
išlaidas);
• investicinės sąnaudos, susijusios su nematerialaus turto įsigijimu (įskaitant
licencijas, programinės įrangos diegimą, darbuotojų apmokymą ir susijusias
išlaidas);
• Tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios patirtos iki masinės gamybos
pradžios ir apskaičiuotos kaip su įrenginių bandymu susijusių veiklos
sąnaudų ir veiklos pajamų, gautų iš bandomųjų gamybos ciklų, skirtumas,
yra laikomos:
1.

Maksimali parama
įmonei
(kiek galima gauti?)

atitinkamų vaistinių preparatų (įskaitant vakcinas) ir gydymo priemonių, jų tarpinių
produktų, vaistų veikliųjų medžiagų ir žaliavų gamyba;
medicinos priemonių, ligoninių ir medicinos reikmenų (įskaitant ventiliatorius,
apsauginius drabužius ir priemones, taip pat diagnostikos priemones) ir būtinų
žaliavų gamyba;
dezinfekavimo priemonių ir jų tarpinių produktų bei jų gamybai būtinų cheminių
žaliavų gamyba;

projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos tiek, kiek tai susiję su
įrangos, įrenginių bandymu;
išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įrangos, įrenginių diegimui ir bandymui,
įsigijimas;
žaliavų, medžiagų ir energijos sąnaudos, reikalingos naujų gamybos įrenginių
bandymui.

Maksimalus skiriamo finansavimo dydis: 1 mln. EUR.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 80 proc. plius 15 proc. jeigu investavimas
užbaigiamas per du mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos.
Tel. 8 (687) 17007 / 8 (612) 14911
info@europosparama.lt

Kvietimas planuojamas 2020 metų gruodį.

