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Projekto teikėjas – Finansų ministerija.
Projekto tikslas – pavesti UAB Valstybės investicijų valdymo agentūrai (toliau – VIVA) vykdyti
nacionalinės plėtros įstaigos veiklą, kaip nustatyta Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo (toliau – NPĮ
įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje.
Dabartinė situacija:
Teikiamu nutarimu VIVA pavedama atlikti NPĮ veiklą – vidutinių ir didelių įmonių likvidumo
palaikymo, įgyvendinant skatinamąją finansinę priemonę „Pagalbos verslui fondas“, srityje, laikantis 2020
m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikate „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai
remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ nustatytų įgyvendinimo terminų – pagal
Nacionalinių plėtros įstaigų, skirtų verslui finansuoti, skatinamojo finansavimo poreikio išankstinį
vertinimą.
Priėmus nutarimą, VIVA įgyvendins Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. pasitarime (pasitarimo
protokolas Nr. 17) priimtą sprendimą steigti Pagalbos verslui fondą (toliau – Fondas), kuris padės užtikrinti
vidutinių ir didelių įmonių likvidumą, galimybes gauti finansavimą ir leis verslui greičiau atsigauti po
COVID-19 sukeltos krizės. Fondas investuos į Lietuvoje veikiančių įmonių, kurios dėl nepalankios
epideminės situacijos patyrė finansinių sunkumų, keliančių riziką jų komercinės veiklos tęstinumui,
nuosavybės vertybinius popierius, skolos vertybinius popierius, taip pat įmonėms būtų teikiamos paskolos.
Fondo lėšas numatoma naudoti tik tais atvejais, kai nebūtų galimybių įmonėms pritraukti reikiamų lėšų iš
rinkos kitokiais būdais.
Atkreiptinas dėmesys, kad nutarimo projektas parengtas įvertinus, kad nutarimo projekte nurodytoje
srityje yra atliktas išankstinis finansinių priemonių (ex-ante) vertinimas ir nustatytas finansavimo rinkos
sąlygomis nepakankamumas ir (ar) neoptimalumas.
Projekto esmė:
Pavesti Valstybės investicijų valdymo agentūrai vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą
vidutinių ir didelių įmonių likvidumo palaikymo, įgyvendinant skatinamąją finansinę priemonę „Pagalbos
verslui fondas“, srityje.
Derinimas – nutarimo projektas su suinteresuotomis institucijomis (Ekonomikos ir inovacijų
ministerija, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir VIVA) suderintas darbo tvarka.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų neturėjo.
Atitiktis Vyriausybės programai: projektai tiesiogiai Vyriausybės programos neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlytina projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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