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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/332af06126ce11e79f4996496b137f39




Įmonių
statusas

Vidutinė

Mažoji

Labai 
maža

Darbuotoj
ų skaičius

Metinė 
apyvarta
mln. EUR

Turtas
mln. EUR

< 250 ≤ 50 ≤ 43 

< 50 ≤ 10 ≤ 10

< 10 ≤ 2 ≤ 2

arba



•

•

Duomenys A A1 A2

Darbuotojai 150 60 100

Apyvarta 30 10 20 

Turtas 2 6 4



30%

A2

70%

A1

A
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•
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Atitiktis c punktui 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0808D5C392B2/GRmLZrjFJY


Pagalba turi skatinamąjį poveikį, jei, prieš pradėdamas vykdyti

su projektu ar veikla susijusius darbus, Pareiškėjas LVPA
pateikia rašytinę paraišką gauti pagalbą.









• Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000

• Pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektorius

• Tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir prekyba

• Alkoholio pramonė

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R0104&from=LT


Reglamentas (ES) Nr. 1379/2013
Kombinuotoji nomenklatūra

3 SKIRSNIS
ŽUVYS IR VĖŽIAGYVIAI, MOLIUSKAI IR KITI 

VANDENS BESTUBURIAI



Kombinuotoji nomenklatūra
8 SKIRSNIS

Sutarties dėl ES veikimo
I priedas



• plieno sektoriuje

• anglių sektoriuje

• laivų statybos sektoriuje

• sintetinių pluoštų sektoriuje

• transporto sektoriuje, taip pat susijusiai infrastruktūrai, 

• elektros energijos gamybai, paskirstymui ir infrastruktūrai

Apibrėžtys pateikiamos 651/2014 Reglamento 2 straipsnyje.



Bendra „Vienai įmonei“ suteiktos de minimis pagalbos suma

kiekvienoje valstybėje narėje neviršija 200 000 EUR (transporto

– 100 000 EUR) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį.



„viena įmonė“ apima visas įmones, kurių tarpusavio santykiai yra bent
vienos rūšies iš toliau išvardytų:

a) viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą;
b) viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės

administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių;
c) pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata

vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką;
d) viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi

su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena
kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių
daugumą.

„Viena įmonė“ Pareiškėjas



„Vienos įmonės“ deklaraciją

Svarbu:

 Patikrinti ar visi ryšiai atspindėti 
pagal 1407/2013 reglamento 
nuostatas

 Patikrinti kas yra nurodyta SVV 
deklaracijoje





A 

50. 000 EUR

B 

50.000 EUR

C

100. 000 EUR

Nepakankamas 
de minimis

likutis

https://kt.gov.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/susijusi-informacija-2/valstybes-pagalbos-ir-nereiksmingos-pagalbos-registras
mailto:registras@kt.gov.lt


AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


