
DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI -  PRIEMONĖ „SUBSIDIJOS 

MIKROĮMONĖMS“ 

 

PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS MIKROĮMONĖMS“ GAVĖJAI 
 

SVARBU! Ar mikroįmonėms skirtą subsidiją gali gauti kriterijus atitinkančios viešosios 

įstaigos ir asociacijos? 
 
Taip. Kvietimą teikti paraišką gaus visos pagrindinius kriterijus atitinkančios mikroįmonės. 

 
Kokius reikalavimus turi atitikti mikroįmonė, pageidaujanti gauti valstybės subsidiją?  

 

Valstybės subsidijos gavėju gali būti ekonominę veiklą vykdanti mikroįmonė atitinkanti LR 

Vyriausybės nustatytus kriterijus: 

 yra mikroįmonė ir sąrašo sudarymo pirmą mėnesio dieną įmonėje dirba ne mažiau kaip 1 ir 
ne daugiau kaip 9 darbuotojai; 

 

 yra nukentėjusi nuo koronaviruso (COVID-19) įmonė, kuri įtraukta į VMI sudaromus mokesčių 
mokėtojų, nukentėjusių nuo koronaviruso (COVID-19), sąrašus; 

 

 2019 metais mokėjo gyventojų pajamų mokestį (GPM) į valstybės ir savivaldybės biudžetus; 
 

 sąrašo sudarymo dieną nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, 
reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, pertvarkomos, dalyvaujančios 
atskyrime, likviduojamos įmonės statuso. 

 

Pagal aukščiau nurodytus reikalavimus atrinktas mikroįmones įvertina Všį Lietuvos verslo paramos 
agentūra (LVPA), kuri nustato didžiausią leistiną pagalbos sumą VMI atrinktoms mikroįmonėms 
vadovaujantis Europos Komisijos reglamentais. 
 
 
Kaip atrenkamos įmonės, turinčios teisę gauti valstybės subsidiją? 

 

VMI, pagal nustatytus 4 kriterijus, atrenka įmones iš nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašų ir parengia 

preliminarų įmonių, galinčių pretenduoti į „subsidiją mikroįmonėms“, sąrašą, kurį per 1 darbo 

dieną pateikia VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA) vertinimui.  

 

LVPA per 1 darbo dieną patikrina potencialaus pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei 

suteikiamą pagalbą. VMI nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, pagal LVPA pateiktą 

potencialių pareiškėjų sąrašą potencialiems pareiškėjams per Mano VMI išsiunčia kvietimą teikti 

paraišką subsidijai gauti. 

 

Potencialių pareiškėjų sąrašą VMI atnaujina ir / ar papildo ne rečiau kaip kas 7 kalendorines dienas.  

 

Koks teisės aktas reglamentuoja subsidijų mikroįmonėms skyrimą? 

 

2020 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas nr. 474 „DĖL EKONOMIKOS 

SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ 

PLANO LĖŠŲ PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS MIKROĮMONĖMS“ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO.  

https://sso.vmi.lt/sso/login?TARGET=https%3a%2f%2fwww.vmi.lt%2fmanovmi%2flt%2fManoVMIep.aspx


 
Kaip vertinamas mikroįmonės darbuotojų skaičius? 
 
Darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo principas:  

 vertinti darbuotojai, kurie 2020-05-01 įdarbinti įmonėje, kitaip tariant - neatleisti 

(nepriklausomai nuo to  ar jie nemokamose atostogose, prastovose ir pan.). 

 

SUBSIDIJOS DYDIS 
 

Kaip bus apskaičiuojamas subsidijos dydis? 

 

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės 2019 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 

sumą: 

 jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM siekia iki 1 tūkst. eurų, tai skiriama minimali 500 
eurų subsidija; 

 jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM sudaro nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, skiriama 
1 tūkst. eurų subsidijos suma; 

 jei pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, subsidijos suma 
sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM. 

 
Gavusi mikroįmonių paraiškas, VMI apskaičiuoja galimos subsidijos sumą ir po VšĮ Lietuvos verslo 

paramos agentūros (LVPA) įvertinimo tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašus sprendimui skirti 

subsidiją priimti perduoda Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Skirtos subsidijos lėšas 

mikroįmonei perveda Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. 

 

! Kaip skaičiuojama įmonės sumokėta GPM suma?   

 
Skaičiuojama visa 2019 m. sumokėta GPM suma, nesvarbu, nuo kokių išmokų sumokėtas GPM. 

Skaičiuojamo visos 2019 m sumokėtos GPM įmokos, nepriklausomai ir nuo to, už kokį laikotarpį jos 

mokėtos pvz., įmonė patikslino deklaraciją už 2018 m. liepos mėn. ir GPM skirtumą sumokėjo 2019 

m., tai šis 2019 m. sumokėtas GPM įtraukiamas į bendrą sumą. 

Svarbu pažymėti, kad vertinamas tik Lietuvoje sumokėtas GPM. 

Kokia yra maksimali valstybės skiriamos pagalbos suma (įskaitant subsidijas mikroįmonėms) 

pagal sektorius? 

 Bendra vienai įmonei suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 
200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus finansinius metus.  

 Įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, suma 
neturi viršyti 100 tūkst. Eurų. 

 Žemės ūkio sektoriaus vienai įmonei neturi viršyti 20 tūkst. eurų. 

 Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus vienai įmonei neturi viršyti 30 tūkst. eurų. 
 

PRAŠYMAI GAUTI SUBSIDIJĄ 
 

Kaip įmonė gali pateikti prašymą-paraišką subsidijai gauti? 

 

Mikroįmonė, atitinkanti reikalavimus, gaus kvietimą teikti subsidijų paraišką per autorizuotų 

elektroninių paslaugų sistemą Mano VMI. Išsiųstame kvietime bus pateikta nuoroda į subsidijos 

paraiškos formą ir kur pateikti paraišką subsidijai gauti. Kvietimai paraiškų teikimui atrinktoms 

įmonėms pradėti siųsti nuo š. m. gegužės 12 d. 

https://sso.vmi.lt/sso/login?TARGET=https%3a%2f%2fwww.vmi.lt%2fmanovmi%2flt%2fManoVMIep.aspx


 

Informacija apie paraišką bus pateikiama Mano VMI prie pateiktų dokumentų – paraiškos 

dokumento statusas bus „priimtas“, o vėliau ir „suformuotas“. 

Kokia mikroįmonės sąskaita yra nurodyta prašyme-paraiškoje subsidijai gauti?  

Duomenis apie įmonių sąskaitas VMI gauna iš mokėjimų įstaigų (bankų, unijų ir pan.). Paraiškoje 
yra nurodyta vėliausiai atidaryta mikroįmonės sąskaita (atsiskaitomoji arba mokėjimo) į kurią būtų 
pervedama paskirta subsidija.  
 

Ar galima pakeisti prašyme-paraiškoje nurodytą sąskaitą, į kurią būtų pervesta paskirta 

subsidija? 

 

Teikiant paraišką pakeisti sąskaitą, į kurią būtų pervedama paskirta subsidija, galimybės nėra. 

Paraiškoje automatiškai parenkama naujausia (vėliausiai atidaryta) įmonės atsiskaitomoji arba 

mokėjimo kortelės sąskaita, kurioje naudojama valiuta yra eurai. 

Jei tai nenaudojama Jūsų sąskaita, rekomenduojame laikinai paraiškos neteikti, o pirmiausia 

uždaryti / atidaryti sąskaitą banke. VMI, gavus duomenis iš bankų apie sąskaitos uždarymą / 

atidarymą, automatiškai parinks naują galiojančią atsiskaitomąją ar mokėjimo kortelių sąskaitą ir 

ji bus matoma paraiškoje. 

Ką daryti, jei paraiškoje nurodyta įmonės retai naudojama „Paysera“ sąskaita? 

Sąskaita paraiškoje (jeigu dar nepateikta) automatiškai būtų performuojama į kitą vėliausiai 

atidarytą atsiskaitomąją arba mokėjimo kortelių sąskaitą tuo atveju, jeigu MM užsidarytų tą 

sąskaitą, kuri nurodyta paraiškoje, arba atsidarytų kitame banke naują. Apie uždarymą / 

atidarymą VMI duomenis iš bankų ir kt. įstaigų gauna per 3 d. d. 

Informacija apie įmonės uždarytą „Paysera“ sąskaitą VMI taip pat pasieks per 3 d. d., tuomet 

duomenys automatiškai atsinaujins paraiškoje ir įmonė galės teikti prašymą su atnaujintais 

duomenimis.  

Paraiškoje nurodomas neteisingas įmonės adresas – ką daryti? 

Juridinių asmenų registre (JAR) bei Mokesčių mokėtojų registre (MMR) įprastai nurodomi du įmonės 

adresai - buveinės adresas ir adresas korespondencijai gauti. Jei paraiška dar nepateikta, įmonei 

reikia  koreguoti JAR (VĮ Registrų centras) ar MMR (pildoma FR0791 forma per Mano VMI) duomenis 

ir pagal poreikį - korespondencijos adresu nurodyti buveinės adresą, ar atvirkščiai.  

! Ar galima atšaukti per Mano VMI pateiktą paraišką, jei ji buvo pateikta klaidingai? 

Tais atvejais, kai kvietimą gavusi įmonė pateikė paraišką, tačiau subsidijos gauti visgi nenori, arba 

paraiška atstovavimo teisėmis pateikta ne to mokesčių mokėtojo vardu, ją galima atšaukti. 

Tokiu atveju prašome pateikti prašymą dėl paraiškos atsisakymo per Mano VMI (aktyvi nuoroda 

į www.vmi.lt/manovmi) paklausimų paslaugą (Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Paklausimo 

pateikimas). 

 

Iki kada reikia pateikti prašymą-paraišką subsidijai gauti? 

 

Kvietimas paraiškos teikimui galioja iki to momento, kol pagal gautas subsidijų paraiškas galės būti 

paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama 100 000 000 Eur (vieno šimto 

milijonų eurų) valstybės biudžeto lėšų suma, jei kvietimo suma nebuvo patikslinta Lietuvos 

http://www.vmi.lt/manovmi


Respublikos Vyriausybei priėmus Nutarimo dėl lėšų skyrimo pakeitimą, bet ne ilgiau kaip iki 2020 

m. gruodžio 1 d. 

 

SUBSIDIJŲ IŠMOKĖJIMAS ĮMONĖMS 
 

Kaip vyks subsidijų išmokėjimas ir kas jas išmokės? 

 

Įmonė (pareiškėjas) VMI kvietimu pateikia paraišką subsidijai gauti. VMI kiekvieną darbo dieną 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) pateikia suformuotus tinkamų finansuoti pareiškėjų 
sąrašus. Įsakymą dėl subsidijos skyrimo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas 
pasirašo Ekonomikos ir inovacijų ministras, vadovaudamasis VMI pateiktu tinkamų finansuoti 
pareiškėjų sąrašu, sudarytu pagal nustatytus kriterijus. 
 
Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus įsakymą dėl subsidijos skyrimo, VMI nedelsdama, bet 
ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo įsakymo įsigaliojimo išsiunčia informacinį pranešimą 
pareiškėjui per Mano VMI ir informuoja apie priimtą sprendimą.  
 
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) subsidiją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 
darbo dieną nuo Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo skirti subsidiją įsigaliojimo dienos, 
perveda paskirtą subsidijos sumą pareiškėjui į subsidijų paraiškoje nurodytą sąskaitą. 
 

Per kiek laiko bus išmokėta paskirta subsidija? 

 

Įmonėms, kurios atitinka nustatytus kriterijus subsidijai gauti ir gavo kvietimą teikti paraišką bei 

ją pateikė, paskirta subsidija į paraiškoje nurodytą sąskaitą bus pervesta per tris darbo dienas. 

 

Paskirtą subsidiją įmonėms perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, tačiau įsakymą dėl 
subsidijos paskyrimo priims Ekonomikos ir inovacijų ministras, vadovaudamasis VMI pateiktu 
tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašu, sudarytu pagal nustatytus kriterijus. 
 

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA 
 

Kur galiu gauti daugiau informacijos dėl subsidijos paskyrimo? 

 
VMI atsakinga už nukentėjusių nuo koronaviruso (COVID-19) sąrašų, potencialių pareiškėjų sąrašų, 
tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymą ir tęstines atrankas, kvietimus teikti subsidijų 
paraiškas ir jų įteikimą per Mano VMI. 
 
Ekonomikos ir inovacijų ministras priima įsakymus dėl subsidijų skyrimo. Už lėšų pareiškėjams 
išmokėjimą atsakingas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC).  
 
Už įmonių sąsajų analizę ir galimos skirti de minimis pagalbos dydžio nustatymą atsakinga Všį 
Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA).  
 
Už duomenų, reikalingų potencialiam pareiškėjų sąrašui įvertinti dėl de minimis pagalbos teikimo, 
atsakinga Konkurencijos taryba (KT). 
 

Visa informacija apie galimybę gauti subsidijas teikiama interneto svetainėse www.eimin.lt, 
www.vmi.lt ir www.lvpa.lt.  
 
Priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ įsakymus dėl subsidijų paskyrimo galima peržiūrėti adresu: 
http://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/pagalba-verslui-
patirianciam-sunkumu-del-covid-19/subsidiju-skyrimo-isakymai  

https://sso.vmi.lt/sso/login?TARGET=https%3a%2f%2fwww.vmi.lt%2fmanovmi%2flt%2fManoVMIep.aspx
http://www.eimin.lt/
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http://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/pagalba-verslui-patirianciam-sunkumu-del-covid-19/subsidiju-skyrimo-isakymai
http://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/pagalba-verslui-patirianciam-sunkumu-del-covid-19/subsidiju-skyrimo-isakymai

