
LENGVATINĖS PASKOLOS 

2021 m. taisyklių projektas 

 

PARAIŠKŲ RINKIMAS, LĖŠOS 

• Paraiškų paskoloms rinkimo terminas – 2021 m. balandžio-gegužės mėn. 

• Didžiausia paskola – iki 200 000 Eur. Suma apskaičiuojama sudedant investicinės paramos sumą 
(subsidiją)  ir lengvatinės paskolos, apskaičiuotos kaip Bendrasis subsidijos ekvivalentas (BSE), sumą.  

• Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo;   

• Metinė palūkanų norma – ne didesnė kaip 1,3 proc.; 

• Intensyvumas skaičiuojamas viso projekto lygiu ir investicijų lygiu. 

• Pareiškėjas gali teikti paramos paraišką: gauti tik investicinę paramą; gauti investicinę paramą ir 
lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui; gauti tik lengvatinę paskolą investicijoms ir 
apyvartiniam kapitalui; gauti lengvatinę paskolą tik apyvartiniam kapitalui; 

 
TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS 

• Tinkamos išlaidos: visos su apyvartiniu kapitalu susijusios veiklos išlaidos; esamų paskolų, jei jos nebuvo 
suteiktos naudojant ES finansavimą, refinansavimas, siekiant pagerinti paramos gavėjų finansavimo 
sąlygas (pavyzdžiui, sumažinti paskolos palūkanas, peržiūrėti mokėjimo grafiką); išlaidos PVM, 
sumokėtam už prekes ar paslaugas, susijusias su apyvartiniu kapitalu. 

• Netinkamos išlaidos: nesusijusios su projektu ir remiama veikla; netinkamos finansuoti išlaidos; 
trumpalaikis turtas; išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant teisės 
aktuose nustatytos pirkimų tvarkos; susijusios su finansinės nuomos (lizingo) sutartimi; žemės ūkio 
gamybos teisių ir teisių į išmokas įsigijimas; vienmečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas; T3 
kategorijos traktoriai, pagaminti keturračių motociklų pagrindu; naujų mėšlidžių ir (arba) srutų kauptuvų 
statyba; gyvūnų įsigijimas; susijusios su kalėdinių eglučių auginimu; viršijančios Ministerijos nustatytus 
fiksuotuosius įkainius; kuro talpyklos, elektros generatoriai, elektros transformatoriai, vandens cisternos; 
išlaidos, kurių technines savybes apibūdinantys pagrindiniai techniniai parametrai, markė ir modelis 
skiriasi nuo nurodytųjų paramos sutartyje; išlaidos ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti; esamų 
paskolų refinansavimo išlaidos; išlaidos, skirtos asmeniniam turtui, nesusijusiam su ūkine veikla, įsigyti. 

 
 TINKAMAS PAREIŠKĖJAS 

1. Pareiškėjas yra gavęs investicinę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 
priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“;  

2. Pareiškėjas dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki paraiškos paskolai gauti 
pateikimo patyrė laikinų sunkumų;  

3. Pareiškėjas atitinka labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimą;  
4. Pareiškėjas nėra gavęs paskolos apyvartiniam kapitalui pagal Skatinamosios finansinės priemonės 

„Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos 
srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 protrūkio laikotarpiu“ schemą;  

5. Nėra pateikęs paraiškos gauti lengvatinę paskolą;  
6. Parama neteikiama, jei pareiškėjas 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomas sunkumų patiriančia įmone. 

 

EIGA 
1. Agentūra, gavusi iš ŽŪPGF informaciją dėl lengvatinės paskolos pareiškėjui suteikimo ir apskaičiuoto 

BSE, per 5 darbo dienas, atsižvelgdama į BSE, apskaičiuoja bendrą paramos intensyvumą ir patikslina 
pareiškėjui skiriamos investicinės paramos sumą. 

2. Agentūra parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir nustatytos formos 
atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijai; 

3. Ministerijos sudarytas Projektų atrankos komitetas svarsto projektus ir priima rekomendacinio pobūdžio 
sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų projektų. 

4. Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo informuoja pareiškėjus Administravimo 
taisyklių nustatyta tvarka. 

5. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju. 

 

 

Projektų ruošimas, administravimas, konsultacijos: 

Dominykas Būda, UAB „Investra“ projektų vadovas, tel.: +370 601 00005, dominykas@investra.lt 

P A T I R T I S  I R  P A T I K I M U M A S :  I n v e s t r a -  jau >13 metų su Jumis !  

mailto:dominykas@investra.lt

