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Pagalbos reikalavimai

Pagalbos gavėjo vertinimas:

1. Ar verčiasi neremtinomis veiklomis

2. Statusas - SVV subjektas/didelė įmonė

3. Viena įmonė dydis

Reikalavimai teikiamai pagalbai:

1. Skatinamasis poveikis

2. Pagalbos sumavimas



1. Ar verčiasi  
neremtinomis 
veiklomis



Neremtinos veiklos

▪ Tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir prekyba
(Reglamentas 2021/1058)

▪ Alkoholio pramonė (Reglamentas 2021/1060, Nacionalinė
Darnaus vystymosi strategija)

▪ Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje

▪ Pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektorius



Žuvininkystės ir akvakultūros sektorius

Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 1 priedas Kombinuotoji nomenklatūra 3 skirsnis



Pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektorius

Kombinuotoji nomenklatūra 8 SKIRNISSutarties dėl ES veikimo I priedas

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0015.01/DOC_5&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0015.01/DOC_5&format=PDF


Neremtinos veiklos

Ūkio subjektas

Veikia sektoriuje kuriame gali būti teikiama 
bei sektoriuje kuriam pagalba negali būti teikiama

Atskyrimas veiklų arba atskyrimas kaštų

Teikiama
remiamam sektoriui  

Neteikiama veiklai  
neremtiname sektoriuje



2. Statusas - SVV 

subjektas



SVV statusas

Ūkio subjektas

Įmonių ryšiai Duomenys



SVV deklaracija (Aprašo 2.4.3 punktas)



Taikymas praktikoje

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-
01aa75ed71a1



SVV ribos



Jei paskutinius 2 metus keitėsi statusas, statuso nustatymui vertinami   
3 metai (SVV tvarkos aprašo 13.12.2 punktas):



Duomenys

Add a footer 15

Pareiškėjo bei jo susijusių ir partnerinių įmonių duomenys:

▪ Turtas – balansas

▪ Apyvarta – pelno (nuostolio) ataskaita

▪ Darbuotojų skaičius – darbo sutartys, darbo užmokesčio apskaitos 
dokumentai 



Ryšių tarp įmonių nustatymas

SUSIJUSIOS ĮMONĖS - tai įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:

▪ dauguma dalyvių balsų;

▪ teisė skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar priežiūros organo narių
ar administracijos pareigūnų;

▪ galimybė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei;

▪ dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja daugumą kitos
įmonės dalyvių balsų;

▪ dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę
šios dalies 1–4 punktuose nurodyti įmonių ryšiai, jei šios įmonės verčiasi tokia
pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar
susijusiose rinkose.

PARTNERINĖS ĮMONĖS:

▪ Tai įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai turinčios nuo 25 iki 50 procentų kitos įmonės
akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba
tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo
sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios nuo 25 iki 50 procentų visų kitos įmonės
dalyvių balsų.



SVV statuso nustatymas (ryšiai)

Savarankiška 

įmonė
Pareiškėjas



Nepriskiriamas 

savarankiškai įmonei
Pareiškėjas



Nepriskiriamas SVV subjektui (ryšiai)

Didelė 
įmonė

>25%

Valstybė/savivaldybė

Tiesiogiai/ netiesiogiai 

(SVV įstatymo 3 str. 11p)



Įmonės dydžio nustatymo pavyzdys

Pareiškėjas A turi:

▪ 70 % įmonės A1 dalyvių balsų

▪ 30 % įmonės A2 dalyvių balsų

Duomenys A A1 A2

Darbuotojai 150 60 100

Apyvarta 30 10 20 

Turtas 2 6 4



1 žingsnis
(ryšių nustatymas)

A
A ir A1 Susijusios įmonės:
▪ A turi daugumą dalyvių 

balsų A1

A ir A2 partnerinės 
įmonės:
▪ A turi nuo 25 iki 50 

procentų dalyvių balsų A2 ?



2 žingsnis(duomenų tikrinimas/skaičiavimas)

Duomenys dydžiui nustatyti =
(100 %) A + (100 %) A1 + (30 %) A2



3 žingsnis 
(dydžio nustatymas)



3. „Viena įmonė“ 
apibrėžtis



„Viena įmonė“ sąvoka

25
2525



Tikslas - nustatyti suteiktą De minimis pagalbos
sumą

Bendra „Viena įmonė“ suteiktos de minimis pagalbos suma
kiekvienoje valstybėje narėje neviršija 200 000 EUR
(transporto – 100 000 EUR) per bet kurį trejų finansinių metų
laikotarpį.

A 

50.000 
EUR

B 

50.000 
EUR

C

100.000 
EUR

Nepakan
kamas 

de 
minimis
likutis



„Viena įmonė“ deklaracija (Aprašo 4 priedas)



„Viena įmonė“ deklaracija

Svarbu:

▪ Įvertinti ar visi ryšiai atspindėti pagal 
1407/2013  reglamento nuostatas

▪ Patikrinti su SVV deklaracijoje nurodytų  
susijusių įmonių duomenis

▪ Įvertinti susijusias įmones per fizinius   
asmenis, vykdančius ūkinę-komercinę 
veiklą
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„Viena įmonė“ 

▪ Ryšiai siejami tik per ūkio subjektus.

▪ Ūkinė-komercinė/ekonominė veikla – prekių paslaugų teikimas į rinka.

▪ Fizinis asmuo (akcininkas) tiesiogiai netiesiogiai dalyvaujantis įmonės 
valdyme yra laikytinas ūkio subjektu. 



https://kotis.kt.gov.lt/

Suteiktos De minimis pagalbos 
sumos tikrinimas



1. Skatinamasis 
poveikis



Skatinamasis poveikis
5.3. Projektas gali būti pradėtas

įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP

registravimo administruojančioje

institucijoje dienos, tačiau projekto

išlaidos nuo PĮP registravimo

administruojančioje institucijoje dienos

iki finansavimo projektui skyrimo yra

patiriamos pareiškėjo rizika.

5.4. Jeigu projektas, kuriam prašoma

finansavimo, pradedamas įgyvendinti

iki PĮP registravimo

administruojančioje institucijoje dienos,

visas projektas tampa netinkamas ir jam

finansavimas neskiriamas.

Inovacijų 
agentūra



2. Pagalbos 
sumavimas



Sumavimas

Valstybės pagalba iki ......%

Teikiama 
parama

Kiti 
valstybės 
šaltiniai

Nuosavas indėlis
min. pagal subjekto 
dydį

Valstybės ištekliai

Tinkamos finansuoti išlaidos (TFI)



Sumavimas

Dotacija

Garantija 
paskolai

(INVEGA)

Lengvatinė 
paskola

(INVEGA)

Rizika:

viršyti leistiną 
pagalbos 
intensyvumą/

dydį



Projektų ekspertų skyrius

Gytis Petrukaitis
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