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Grįžtam į LT ir ieškom, 
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https://mita.lrv.lt/lt/ziniasklaidai/infografikai


✓ Garantuoja pirmos paskolos dalies 
grąžinimą kredito įstaigai iki 80%

✓ Padeda išspręsti nepatrauklaus ar 
nepakankamo užstato problemą

✓ Verslo pradžiai ir plėtrai

INVEGA garantijos

Daugiau info  www.invega.lt

http://www.invega.lt/
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✓ Palūkanos mažesnės, nei rinkoje.
✓ Išduodamos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.
✓ Terminas – iki 10 metų
✓ Vienam asmeniui tik vieną kartą. 
✓ Paskolas teikia 42 kredito unijų 

konsorciumas

Lengvatinės paskolos iki 

25.000 EUR verslo pradžiai



✓ Paskolos lengvatinėmis palūkanomis 
smulkiam ir vidutiniam verslui

✓ Verslo pradžiai ir plėtrai
✓ Kredito suma – iki 579.200 Eur
✓ Galimybė pasinaudoti INVEGA garantija

Atviras Kreditų Fondas

Kreiptis į AB „Citadele“ arba UAB „Medicinos bankas“, daugiau info  www.invega.lt

http://www.invega.lt/


✓ Paskolos lengvatinėmis palūkanomis 
smulkiam ir vidutiniam verslui

✓ Kredito suma – iki 4 mln. Eur
✓ Terminas – iki 10 metų
✓ Galimybė pasinaudoti INVEGA garantija

Pasidalytos rizikos paskolos

AB „Šiaulių bankas“ arba AB bankas „Swedbank“, daugiau info  www.invega.lt

http://www.invega.lt/


Rizikos kapitalas



✓ Veiklą pradėjo 2018 m.
✓ Siekia apjungti ne mažiau kaip 60 verslo 

angelų.
✓ Sieks ir turės ryšių su Skandinavijos, vakarų 

Europos, JAV verslo angelų organizacijomis.

Lietuvos Verslo Angelų Tinklas

Daugiau info  https://www.litban.org

https://www.litban.org/


✓ Prisideda prie verslo angelų investicijų
✓ Nepasiima jokios akcijų dalies. Sėkmės 

atveju mokamos fiksuoto dydžio 
palūkanos. 

✓ Per abu fondus – iki 22,6 mln. EUR
✓ Paskirtis – sumažinti verslo angelų riziką 

investuojant į inovatyvius verslus

Koinvesticiniai fondai

Daugiau info http://www.koinvest.lt/

69
Verslo angelai

5
VC fondai

http://www.koinvest.lt/


✓ Skirta skatinti mokslo ir studijų institucijose 
generuojamų idėjų perdavimą verslui 
(komercializavimą)

✓ 13,8 mln. EUR INVEGOS fondo grįžusių lėšų, 
o visas fondo dydis kartu su privačių 
investuotojų lėšomis - virš 20 mln. EUR.

Ankstyvosios stadijos ir 

plėtros fondas I

Daugiau info http://opencirclecapital.lt

http://opencirclecapital.lt/


Skirtas investuoti į novatoriškų didelio augimo 
ankstyvojo plėtros etapo diversifikuotą labai 
mažų, mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių 
arba planuojančių vykdyti mokslinių tyrimų ir 
plėtros bei inovacijų veiklą sumanios 
specializacijos prioritetiniuose sektoriuose, 
portfelį. 

Ankstyvosios stadijos ir 

plėtros fondas II



✓ Preliminarus valstybės skiriamas 
finansavimas – 13,76 mln. EUR.

✓ Bus pasiūlytos papildomos verslo 
akseleravimo veiklos galutiniams naudos 
gavėjams.

✓ Šiuo metu vyksta priemonės valdytojo 
atranka.

Daugiau info http://invega.lt

http://invega.lt/


✓ Skirtas finansuoti bendrų investicijų su 
verslo angelais ir kitais privačiais 
investuotojais portfelį, investuojant nuo 
parengiamojo iki plėtros etapo.

✓ Preliminariai 10,23 mln. EUR
✓ Galimybė pritraukti iki 600.000 EUR

Bendrai su verslo angelais 

investuojantis fondas

Daugiau info http://invega.lt

http://invega.lt/


✓ Skirtas SVV siekiančių patekti į naujas rinkas 
arba sektorius ar kurti naujus produktus bei 
kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio 
vystymui.

✓ Preliminariai iki 30,6 mln. EUR
✓ Vyksta priemonės valdytojo atranka

Plėtros fondai I ir II

Daugiau info http://invega.lt

http://invega.lt/


✓ Orientuotas į Baltijos regione veikiančias ir 
didelį augimo potencialą turinčias įmones. 
Iš viso 130 mln. EUR

✓ SVV gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo 
fondų valdytojus: BaltCap, Livonia Partners, 
BPM Mezzanine ir Karma Ventures.

Baltijos Inovacijų Fondas

Daugiau info http://www.eif.org/what_we_do/resources/BIF/index.htm

http://www.eif.org/what_we_do/resources/BIF/index.htm


Malonios smulkmenos



✓ Jaunimo iki 29 metų amžiaus savarankiško 
užimtumo rėmimas

✓ Darbo priemonių įsigijimui, montavimui, 
pritaikymui, patalpų, valdomų nuosavybės 
teise, remontui, mokymams

✓ Iki 40 MMA dydžių, darbdavys dengia 35% 
(jaunimas sau pirmą kartą – 0%)

Parama darbo vietoms steigti

Daugiau info  www.ldb.lt

http://www.ldb.lt/


✓ Lengvatinių paskolų pagal finansinę 
priemonę „Verslumo skatinimas 2014-2020, 
finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ 
(VSF2) gavėjai

✓ Darbo užmokesčio kompensacija (50% arba 
75%) nuo 498,48 EUR iki 12 mėnesių

Subsidijos verslo pradžiai

Daugiau info  http://invega.lt/lt/subsidijos-verslo-pradziai/

http://invega.lt/lt/subsidijos-verslo-pradziai/


✓ Apima įvairius ne žemės ūkio verslus, 
produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, 
pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant 
paslaugas žemės ūkiui.

✓ Išmokama per 2 arba 3 dalines išmokas per 
ne ilgesnį kaip 5 m. laikotarpį

Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse pradėti



✓ Kompensuojama iki 50% faktiškai patirtų 
tinkamų finansuoti išlaidų. 

✓ Didžiausia galima paramos suma –
200.000 EUR.

Daugiau info Vaida.Juraleviciute@zum.lt

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros 

departamento Alternatyviosios veiklos skyrius

http://www.ldb.lt/


✓ Gali kreiptis kaimo vietovėje veikiantys ūkio 
subjektai gavę kreditus su INVEGA garantija 
ir be jos

✓ Palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį 
kaip 36 mėnesių laikotarpį

Dalies palūkanų, sumokėtų už 

investicinius kreditus ir lizingo 

paslaugas, kompensavimas

Daugiau info  Sonata.bartkute@zum.lt

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto 

departamento Nacionalinės paramos planavimo skyrius

mailto:Sonata.bartkute@zum.lt


Paskolų ir lizingo sandorių, dalinis palūkanų 
kompensavimas labai mažoms, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (50-100%).

Dalinis palūkanų 

kompensavimas

Daugiau info  www.invega.lt

agne.maciuliene@invega.lt

http://www.invega.lt/
mailto:agne.maciuliene@invega.lt


Kompetencijų vaučeris

Daugiau info  www.invega.lt

✓ Įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms 
kompensuoti

✓ Paramos dydis – iki 80%
✓ Maksimali parama – 4.500 EUR

http://www.invega.lt/


INOČEKIAI

Maža ir l. maža įmonė

Bendra projekto 

vertė

Prašomas 

finansavimas
Privatus indėlis

Moksliniai tyrimai arba 

techninė galimybių 

studija

Kai PVM netinkamas 

finansuoti *
4.696 3.287,2 1.408,8

Kai PVM tinkamas 

finansuoti **
5.682 3.977,4 1.704,6

Eksperimentinė plėtra

Kai PVM netinkamas 

finansuoti *
4.696 2.113,2 2.582,8

Kai PVM tinkamas 

finansuoti **
5.682 2.556,9 3.125,1

http://www.mita.lt/lt/inovacijos/inovaciniai-cekiai

http://www.mita.lt/lt/inovacijos/inovaciniai-cekiai


INOSTARTAS

https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/inostartas

10.1 Subsidija taikomiesiems tyrimams ir 
prototipo kūrimui (iki 85%)
10.2 Subsidija mokslininkų įdarbinimui
10.3 Inovatyvaus produkto paruošimui pasinei 
gamybai (MTEP 7-9 etapai)

https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/inostartas


KAS GALI PADĖTI 
PASIIMTI?

Ekspertų pagalba 
už 2.000 EUR



✓ Daugiau nei 500 verslo konsultantų
✓ Iki 2.000 Eur prama konsultacijoms
✓ Kompensuoja iki 75-85% išlaidų

Verslo Konsultantų Tinklas

Daugiau info  https://vkt.verslilietuva.lt

https://vkt.verslilietuva.lt/


1. Verslo planavimas
2. Mokesčiai ir buhalterinė apskaita
3. Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai
4. Produkto, paslaugos tobulinimas
5. Pardavimas
6. Rinkodara
7. Sutarčių sudarymas ir valdymas
8. Dokumentų rengimas ir valdymas
9. Personalo valdymas, darbo teisė ir sauga
10. Socialinis verslas

Verslo pradžios temos



1. Įmonės strategija
2. Įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas
3. Rinkodara, įmonės įvaizdžio kūrimas
4. Įmonės finansų valdymas
5. Pardavimas ir derybos
6. Investicijos ir finansavimo šaltiniai
7. Teisiniai aspektai
8. Projektų valdymas
9. Socialinis verslas

Verslo plėtros temos





Donatas Jonikas, PhD
Mob. +3706 7047671
startup@evolutioncurve.com

KLAUSIMAI

https://goo.gl/9c0vB5
mailto:startup@evolutioncurve.com

