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1. Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2020 metų veiklos ataskaitos
Pranešėjas – M. Demčenko.
Kalbėjo A. Bilotaitė, I. Šimonytė.
Atsižvelgti į Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2020 metų veiklos
ataskaitą.
2. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2021 m. kovo 22 d. Europos
Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje
Pranešėja – I. Šimonytė.
Priimti Vyriausybės rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų,
svarstomų 2021 m. kovo 22 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje“.
3. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2021 m. kovo 18 d. Europos
Sąjungos neformalioje aplinkos ministrų vaizdo konferencijoje (TAP-21-269)
Pranešėja – I. Šimonytė.
Priimti Vyriausybės sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų,
svarstomų 2021 m. kovo 18 d. Europos Sąjungos neformalioje aplinkos ministrų vaizdo
konferencijoje“.
4. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2021 m. kovo 22–23 d.
Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje (TAP-21-266)
Pranešėja – I. Šimonytė.
Priimti Vyriausybės sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų,
svarstomų 2021 m. kovo 22–23 d. Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos
posėdyje“.
5. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2021 m. kovo 23 d. Europos
Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos vaizdo konferencijoje (TAP-21-270)
Pranešėja – I. Šimonytė.
Priimti Vyriausybės rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų,
svarstomų 2021 m. kovo 23 d. Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos vaizdo
konferencijoje“.

3
6. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2021 m. kovo 25–26 d.
Europos Vadovų Tarybos posėdyje
Pranešėja – I. Šimonytė.
Šį klausimą svarstyti Vyriausybės pasitarime po savaitės.
7. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalio
bendradarbiavimo susitarimo
Pranešėja – I. Šimonytė.
Pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos
dvišalio bendradarbiavimo susitarimui.
8. Dėl Ministro Pirmininko strateginių darbų (projektų) portfelio sudėties
Pranešėja – I. Šimonytė.
1. Pritarti, kad Ministro Pirmininko strateginių darbų (projektų) portfelį sudarytų
Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ parengimo darbai, remiantis Aštuonioliktosios
Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano įsipareigojimais, ir šie pagal
Vyriausybės programos prioritetus sugrupuoti ministrų strateginiai darbai (projektai):
Visuomenės poreikius atitinkantis viešasis sektorius
Valstybės tarnybos pertvarka (Vidaus reikalų ministerija)
Funkcijų peržiūra ir optimalus institucijų tinklas (Viešojo valdymo sąranga) (Vidaus
reikalų ministerija)
Viešosios ir administracinės paslaugos (įskaitant jų kokybės užtikrinimą regionuose)
(Vidaus reikalų ministerija)
Į strateginius tikslus orientuotas valdžios sektoriaus finansų planavimas (Finansų
ministerija)
Vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms
Visiems prieinama gera mokykla ir šiuolaikinis ugdymo turinys: pažangos programa
„Tūkstantmečio mokyklos“ (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
Atviri duomenys ir naujausios technologijos švietimo srityje: „EDtech skaitmeninė
švietimo transformacija“ (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
Tvari kultūros ir švietimo sąveika (kultūros ir kūrybiškumo integravimas į švietimą)
(Kultūros ministerija)
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Aukštos pridėtinės vertės ekonomika
Veržli inovacijų sistema (Inovacijų ekosistemų mokslo centruose, inovacijų agentūros
ir misijomis grįstų mokslo ir verslo inovacijų programų sukūrimas) (Ekonomikos ir inovacijų
ministerija)
Ilgas ir visavertis sveiko žmogaus gyvenimas
Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas (Sveikatos apsaugos
ministerija)
Strateginė infrastruktūra, apimanti du Vyriausybės programos prioritetus: stipri
ir saugi Lietuva ir aukštos pridėtinės vertės ekonomika
Veiksminga atsparumo grėsmėms didinimo, krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo
sistema (Ministras Pirmininkas)*
Saugi elektros energetikos sistema (Elektros energijos sistemos sinchronizavimas su
Vakarais ir Astravo atominės elektrinės blokada) (Energetikos ministerija)
Strateginių geležinkelio ir kelių transporto jungčių plėtra (Susisiekimo ministerija)
2. Pritarti nuostatai, kad Aštuonioliktosios Vyriausybės kadencijos reformomis
skelbiami šie į Ministro Pirmininko portfelį įtraukti strateginiai darbai (projektai):
a) valstybės tarnybos pertvarka; b) pažangos programa „Tūkstantmečio mokyklos“; c) EDtech
skaitmeninės švietimo transformacijos; d) inovacijų ekosistemų mokslo centruose, inovacijų
agentūros ir misijomis grįstų mokslo ir verslo inovacijų programų sukūrimas; e) ilgalaikės
priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas.
3. Pritarti nuostatai, kad Aštuonioliktosios Vyriausybės kadencijos reformų
strateginiams darbams (projektams) suplanuoti ir įgyvendinti, be visiems į Ministro
Pirmininko portfelį įtraukiamiems strateginiams darbams (projektams) taikomų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 712 „Dėl Projektinio valdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytų Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį
sudarančių projektų ir projektų programų planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, pokyčių
valdymo, užbaigimo ir naudos vertinimo nuostatų ir procedūrų, būtų papildomai numatytas
Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanceliarijos įsitraukimas į minėtų strateginių darbų
(projektų) parengimą, įgyvendinimą ir komunikaciją su visuomene. Pritarti, kad
Aštuonioliktosios Vyriausybės kadencijos reformomis skelbiamų strateginių darbų (projektų)
įgyvendinimo apmatai turi būti parengti ir Vyriausybei pateikti iki 2021 m. gegužės 31 d.
4. Pritarti nuostatai, kad, įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo
plane skelbiamus visus ministrų strateginius darbus (projektus) ir Ministro Pirmininko
strateginių darbų (projektų) portfelio darbus, horizontalieji tikslai yra skaitmeninė
transformacija, žaliasis kursas ir atskirties mažinimas (įskaitant regionų plėtrą). Su šių
*

Apima ir sveikatos sistemos atsparumo grėsmėms užtikrinimo veiksmus.
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horizontaliųjų tikslų pasiekimu susijusių toliau išvardytų ministrų strateginių darbų (projektų)
įgyvendinimui reikalingą koordinavimą užtikrina Vyriausybės kancleris ir Vyriausybės
kanceliarija (taikant projektinį valdymą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
birželio 22 d. nutarimą Nr. 712 „Dėl Projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Skaitmeninė transformacija
E-Vyriausybė 360°: Atviri duomenys (Ekonomikos ir inovacijų ministerija)
E-Vyriausybė 360°: Skaitmeninė transformacija (Ekonomikos ir inovacijų ministerija)
E-Kultūra (Kultūros ministerija)
Socialinės apsaugos ir užimtumo sistemų skaitmenizavimas ir IT sistemų integracija
(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
Sveikatos sistemos skaitmeninimas (Sveikatos apsaugos ministerija)
Laiko dvasią atliepianti migracijos politika (ir integracija) (Ekonomikos ir inovacijų
ministerija)
Žaliasis kursas
Aplinkosaugos ekonominių instrumentų įgyvendinimas ir investicijų tvarumo
didinimas (Aplinkos ministerija)
Regionų plėtra
Regionų investicinio potencialo ir patrauklumo didinimas, sudarant palankias sąlygas
verslui ir užimtumui (Vidaus reikalų ministerija)
Įtrauki ir socialinėms, ekonominėms ir teritorinėms problemoms spręsti įgalinta
savivalda (Vidaus reikalų ministerija)
Kokybiškų viešųjų paslaugų užtikrinimas regionuose (kokybiškos gyvenimo sąlygos)
(Vidaus reikalų ministerija)
Savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimas (Finansų ministerija)
5. Pritarti nuostatai, kad ministrai iki 2021 m. kovo 25 d. Vyriausybės kanceliariją
informuotų apie savo apsisprendimą dėl kitų ministrų strateginių darbų (projektų), neįtrauktų į
Ministro Pirmininko strateginių darbų (projektų) portfelį ir kuriems nereikia Vyriausybės
kanceliarijos koordinavimo, įgyvendinimo taikant projektinį valdymą.
Gavėjos: visos ministerijos, G. Balčytytė, R. Gerenauskienė, V. Budzevičienė, I. Adomavičiūtė-Grigonienė

9. Dėl Subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms koncepcijos
Pranešėja – A. Armonaitė.
Kalbėjo G. Skaistė, I. Šimonytė.
1. Pritarti patikslintai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktai Subsidijų nuo
COVID-19 nukentėjusioms įmonėms koncepcijai (pridedama).
2. Įpareigoti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir kitas institucijas pagal
kompetenciją parengti ir pateikti Vyriausybei koncepcijai įgyvendinti reikalingus teisės aktų
projektus ir pagal kompetenciją priimti reikiamus sprendimus.
Gavėjai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Nacionalinis bendrųjų funkcijų
centras, L. Liubauskaitė, S. Gaigalas
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10. Dėl duomenų apie administruojamas paramos verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19,
priemones skelbimo
Pranešėja – A. Armonaitė.
Kalbėjo I. Šimonytė.
Įpareigoti atsakingas institucijas per 5 darbo dienas nuo pagalbos suteikimo pateikti
Lietuvos statistikos departamentui per Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą
duomenis apie suteiktą pagalbą pagal gavėjų identifikacinį numerį, pagalbos sumą, pagalbos
skyrimo datą, pagalbos priemonės pavadinimą ir pagalbos gavėjo ekonominės veiklos rūšies
numerį pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakciją, jeigu pagalba teikiama
konkrečiai ekonominei veiklai.
Gavėjai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos statistikos departamentas, Užimtumo tarnyba, SODRA, Vyriausybės
strateginės analizės centras (STRATA), L. Liubauskaitė, S. Gaigalas

Ministrė Pirmininkė

Ingrida Šimonytė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. kovo 17 d. pasitarimo sprendimo
(protokolo Nr. 16, 9 klausimas)
priedas
SUBSIDIJŲ NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS KONCEPCIJA (IKI 150 MLN. EUR)
Subsidijos būtų teikiamos pagal 2 kvietimus ir atitinkamai subsidijų paraiškų vertinimas vyktų pagal
atskirus kvietimus:
vienas kvietimas būtų skirtas savarankiškoms įmonėms, nes jų vertinimo procesas
paprastesnis ir greitesnis (nereikia tikrinti sąsajų su kitais subjektais). Subsidijos įmones pasiektų, tikėtina, per
2 savaites nuo paraiškos pateikimo. Kvietimui numatoma skirti 50 mln. Eur;
antras kvietimas būtų skelbiamas nesavarankiškoms įmonėms, t. y. įmonėms, susijusioms su
kitais subjektais. Šiuo atveju vertinimo procesas sudėtingesnis, todėl kartu su paraiška įmonės turės pateikti
daugiau duomenų ir turi būti sukurtas paraiškų pateikimo procesas per Valstybinės mokesčių inspekcijos
elektroninę deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Tikimasi, kad tokias įmones subsidijos galėtų pasiekti per
mėnesį nuo paraiškos pateikimo. Šiuo metu vertinamos paraiškų pateikimo su papildomais failais ir jų
apdorojimo techninės galimybės (labai didelis pareiškėjų kiekis, todėl vertinimo procesas turi būti kuo labiau
automatizuotas). Kvietimui numatoma skirti 100 mln. Eur.
Priemonės elementai ir jų pagrindimas
Priemonės problematika ir būtinumas
Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbtas karantinas ir dėl to apribota tam tikra įmonių
veikla.
Europos Komisija, siekdama įveikti ekstremalią sveikatos situaciją dėl
COVID-19 protrūkio, sumažinti galimą neigiamą ribojančių
priemonių poveikį vidaus rinkai, 2020 m. balandžio 3 d. patvirtino
Europos Komisijos komunikatą „Laikinosios valstybės pagalbos
priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19
protrūkį, sistemos pakeitimas“, kuriame numatytos galimos laikinos
pagalbos priemonės įmonės likvidumui palaikyti.
Priemonės tikslas – padėti įmonėms įveikti koronaviruso
(COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes ir išsaugoti įmonės
likvidumą
Pareiškėjai:
1. Įmonės, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio
apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. (lyginama
2020-11-01–2021-01-31 laikotarpio apyvarta su 2019–2020
metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta;
remiamasi Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMĮ)
teikiamoje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)
deklaracijoje PVM mokėtojų arba paraiškoje ne PVM
mokėtojų deklaruotais duomenimis) (taikoma įmonėms, kurios
Nutarimo Nr. 1226 6.1 papunktyje nustatytu laikotarpiu
gavo pajamų).
Jeigu veikla buvo uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 d.,
pajamų kritimo lyginimo laikotarpis yra 2020-12-01–202101-31.

Valstybės biudžeto lėšų suma
2021 m. (iki 150 mln. Eur)
Priemonės teisinis pagrindas
2020 m. kovo 19 d. Europos
Komisijos
komunikato
„Laikinoji valstybės pagalbos
priemonių, skirtų ekonomikai
remti reaguojant į dabartinį
COVID-19 protrūkį, sistema“
su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2020 m. spalio
13 d. Europos Komisijos
komunikatu
(toliau
–
Komunikatas), 3.1 skirsnis,
2013 m. gruodžio 18 d.
Komisijos reglamentas (ES)
Nr. 1407/2013 dėl Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo
107 ir 108 straipsnių taikymo
de minimis pagalbai su
paskutiniais
pakeitimais,
padarytais 2020 m. liepos 2 d.
Komisijos
reglamentu (ES)
2020/972.
Įmonei (išskyrus mažąsias
bendrijas (MB), individualias
įmones (IĮ), komanditines
ūkines bendrijas (KŪB) ir
tikrąsias
ūkines bendrijas
(TŪB) valstybės pagalba bus
teikiama
pagal
parengtą
valstybės pagalbos schemą,
1

2. Iki 2020 m. lapkričio 30 d. įsteigtos įmonės, kurių vykdoma
ūkinė veikla įtraukta į Dėl karantino paskelbimo ribojamų
ūkinių veiklų sąrašą (šis sąrašas tvirtinamas bendru
ekonomikos ir inovacijų ministro ir socialinės apsaugos ir
darbo ministro įsakymu) (taikoma, jeigu įmonė Nutarimo
Nr. 1226 6.1 papunktyje nustatytu laikotarpiu pajamų
negavo).
Įmonė suprantama kaip ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo
(išskyrus valstybės ir savivaldybių įmones ir įmones, kuriose 25 proc.
ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale
žyminčių kapitalo dalių arba 25 proc. ir daugiau įmonės dalyvių balsų
tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės
perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir
(ar) savivaldybė), kurio kartu su Lietuvoje veikiančiomis
susijusiomis įmonėmis pajamos 2019 m. neviršijo 50 000 000 Eur
(penkiasdešimt milijonų eurų) arba turto balansinė vertė 2019 m.
gruodžio 31 d. neviršijo 43 000 000 Eur (keturiasdešimt trijų milijonų
eurų).
Išlyga taikoma kultūros sektoriaus įmonėms: neremtinos šio
sektoriaus valstybės ir savivaldybių įmonės ir įmonės, kuriose
50 proc. ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą
įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 50 proc. ir daugiau
įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo
sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.)
atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė.

suderintą ir patvirtintą Europos
Komisijos
sprendimu,
vadovaujantis Komunikatu.
MB, IĮ, KŪB ir TŪB pagalba
teikiama pagal Reglamentą
(ES) Nr. 1407/2013

Siūlome neteikti subsidijų žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros
sričių įmonėms, kredito ir finansų įstaigoms
Remiama veikla:
Įmonės veiklos skatinimas, skiriant subsidijas įmonės
apyvartinėms lėšoms (likvidumui išsaugoti). Skirtos subsidijos
įmonė negali naudoti dividendams mokėti, kapitalui, išmokant lėšas
pareiškėjo dalyviams, mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems
mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip pat
paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti
Pagalbos dydis, intensyvumas ir laikotarpis
Pagalbos dydis ir intensyvumas:
1 grupei pareiškėjų:
 25 proc. sumokėtos / įskaitytos GPM sumos (visos ar jos
dalies), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio
GPM prievolę (vertinami mokėjimai / įskaitymai, atlikti iki
2020 m. sausio 31 d.);
 mažiausia galima skirti suma – 500 Eur, jeigu 25 proc.
sumokėtos / įskaitytos GPM sumos būtų mažiau nei 500
Eur (papildomai reikėtų 2,5 mln. Eur, tačiau taip
užtikrinamas lygiateisiškumas su naujomis įmonėmis
(2 grupė pareiškėjų).
2 grupei pareiškėjų: fiksuotas dydis – 500 Eur.
Mažajai bendrijai (MB), individualiai įmonei (IĮ), komanditinei
ūkinei bendrijai (KŪB) ir tikrajai ūkinei bendrijai (TŪB) subsidijos
dydis nustatomas pagal GPM sumą, apskaičiuotą nuo GPM312 formos
deklaracijoje deklaruotų išmokų MB nariams, IĮ savininkams, KŪB,
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TŪB dalyviams arba šių įmonių darbuotojams. MB nariai, IĮ savininkai,
KŪB ir TŪB dalyviai gautas pajamas turi būti deklaravę GPM311
deklaracijose.
Didžiausios subsidijos – ne daugiau kaip 800 000 Eur vienai įmonei
(skaičiuojama visa pagal Komunikato 3.1 skirsnį gauta pagalba).
Kai subsidija teikiama MB, IĮ, KŪB ir TŪB, didžiausia subsidijos
suma – ne daugiau kaip 200 000 Eur vienai įmonei (skaičiuojama pagal
reglamentą (ES) Nr. 1407/2013)
Subsidija teikiama vienam pareiškėjui tik vieną kartą, ne vėliau
kaip iki 2021 m. birželio 30 d.
Projektų atrankos būdas:
tęstinė atranka – pagal VMI kvietimą teikti subsidijų paraiškas
gaunamų subsidijų paraiškų atranka, atliekama nuolat kvietimuose
nurodytu subsidijų paraiškų teikimo laikotarpiu, t. y. gautos subsidijų
paraiškos vertinamos ir reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams
subsidijos skiriamos nelaukiant kvietimuose nurodyto subsidijų
paraiškų teikimo termino pabaigos ir atsižvelgiant į gautos paraiškos
pateikimo datą.
Subsidijų paraiškų vertinimas vyktų pagal 2 atskirus kvietimus:
- greičiau būtų įvertinamos savarankiškų įmonių paraiškos, kurių
vertinimo procesas paprastas (įmonė nesusijusi su kitomis įmonėmis,
nereikia vertinti, ar labai maža ir maža įmonė nėra sunkumų patirianti,
gali būti greitai skiriama subsidija (per 2 savaites nuo paraiškos
pateikimo);
- ilgiau būtų vertinamos įmonių, susijusių su kitais asmenimis,
paraiškos, kurių vertinimo procesas sudėtingesnis dėl griežtesnių
Komunikato reikalavimų (reikia vertinti sąsajas su kitais subjektais,
sudėtingesnis sunkumų patyrimo vertinimas).
Kvietimas stabdomas anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl
subsidijos skyrimo ir pateiktas naujas subsidijų paraiškas paskirstyta ir
prašomų skirti subsidijų suma sudaro galimybę paskirstyti visą
priemonei skirtą lėšų sumą.
Rizikos:
- ribotas biudžetas – būtina informuoti įmones, kad kvietimo
sumos gali neužtekti visiems pareiškėjams, todėl pirmiau
paraiškas pateikusios įmonės įgis teisę gauti subsidijas, o
pasibaigus kvietimui numatytai sumai kvietimas bus
stabdomas;
- dėl techninių priežasčių užtruksiantis susijusių su kitais
asmenimis įmonių paraiškų vertinimas
Dalyvaujančių institucijų funkcijos:
VMI ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA):
- Paraiškos teikiamos VMI per „Mano VMI“ ir EDS.
- Pareiškėjų atranką ir vertinimą atlieka VMI kartu su LVPA
(Konkurencijos
taryba
teikia
vertinimui
reikalingą
informaciją).
- VMI, gavusi iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
informaciją, išsiunčia informacinį pranešimą pareiškėjui per
„Mano VMI“ ir informuoja apie priimtą sprendimą skirti
finansavimą.
Ekonomikos ir inovacijų ministras per 3 darbo dienas priima
3

įsakymą dėl subsidijos skyrimo ir informacija dėl subsidijos skyrimo
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo įsakymo
įsigaliojimo, pateikiama LVPA, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų
centrui (toliau – NBFC) ir VMI.
NBFC nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
įsakymo skirti subsidiją įsigaliojimo dienos, perveda subsidiją
pareiškėjui į subsidijų paraiškoje nurodytą sąskaitą

______________________
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