
INVEGA PAGALBA VERSLUI COVID-19 
KRIZĖS METU

2020 M.



DISPONUOJA

851 mln. EUR
Garantijų

287 mln. EUR
Paskoloms

145 mln. EUR
Rizikos kapitalo investicijoms

23 mln. EUR
Palūkanų kompensavimui

01 02 03 04

1,306 mlrd.
EUR



INVEGA TEIKIAMA PAGALBA VERSLUI



GARANTIJOS



80 proc.
paskolos finansų įstaigai

garantuoja valstybė

Finansų įstaiga turi galimybę 
suteikti verslui valstybės 

garantuotą paskolą arba atlikti 
esamos paskolos keitimus 
palankesnėmis sąlygomis

PORTFELINĖS GARANTIJOS PASKOLOMS 2 

• Suteikiamos finansų įstaigoms už verslo paskolas ir lizingo 

sandorius, jeigu skolinantis trūksta užstato, įmonė prašo 

pailginti esamos paskolos terminą, pakeisti mokėjimų 

grafiką, prašo suteikti mokėjimų atidėjimą ar pan.

• Galima panaudoti esamoms paskoloms, kurių pertvarkymai 

įvyko kovo 16 d. ar vėliau

• Pertvarkomoms paskoloms NEGALI didėti palūkanos ar 

blogėti kitos sąlygos

• >=20% garantijos sumos privalo sudaryti naujos paskolos

Skirta įmonėms, kurių apyvarta nukrito ≥30%
Maksimali paskolos suma 5 mln. EUR

Kreiptis į: AB „Mano bankas„ , UAB „Noviti“, AB „Šiaulių bankas“ , UAB „SME finance“ ir „Unicredit
Leasing“.

https://www.mano.bank/
https://noviti.lt/
https://sb.lt/lt/verslui/naudinga/covid
https://www.smefinance.lt/verslo-paskolos/
https://www.unicredit.lt/lt/kontaktai/


80 proc.
Prekybinių sandorių finansų įstaigai

garantuoja valstybė

Finansų įstaiga gali suteikti verslui 
valstybės garantuotą faktoringo 

sandorį

PORTFELINĖS GARANTIJOS FAKTORINGUI 2 

• Suteikiamos portfelinės garantijos finansų įstaigoms už 

verslo prekybinius sandorius.

• Gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Maksimali vieno faktoringo limito suma – 1 875 000 Eur,
Įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur.
Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių.
Kreiptis į „SME Finance“



PASKOLOS



50 mln. EUR

INVEGA aprūpina finansų įstaigas 
šioms paskoloms reikalingomis 

valstybės lėšomis

PASKOLOS LABIAUSIAI NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIEMS VERSLAMS

• Skirta SVV subjektams ir verslininkams, 

neturėjusiems sunkumų, bet dėl COVID-19 

protrūkio praradusiems daugiau kaip 30 proc. 

apyvartos.

• Paskolos kasdienėms išlaidoms (DU daliai, nuomai 

ar kitoms būtinoms išlaidoms mokėti).

• Maksimali paskolos suma 1 000 000 EUR
• Paskolos suma atitinka būtinas išlaidas iki liepos 31 d.
• Paskola pradedama grąžinti po 6 mėn. nuo išmokėjimo ir grąžinama

per 24 arba 36 mėn.
• Sutrikus grąžinimui, paskolos administravimą perima INVEGA

SVV subjektas ar verslininkas kreipiasi 
į su INVEGA bendradarbiaujančią 

finansų įstaigą. Ši apskaičiuoja, kiek 
lėšų  verslui  reikia per 1 mėnesį ir 

išmoka sumą

Kreiptis į: Finbee verslui, Noviti finance, Šiaulių bankas



50 mln. EUR
Skolinama tiesiogiai

Įmonė tiekėja greitai gauna lėšas 
lengvatinėmis sąlygomis iš 

INVEGOS ir grąžina 
per 24-36 mėn.

APMOKĖTINOS SĄSKAITOS PASKOLA – ASAP
Paskolos tiekėjams, negavusiems mokėjimų iš paveiktų sektorių įmonių

• Paskolos suma iki 500 tūkst. EUR
• Įmonė tiekėja turi pateikti Registrų centrui 2018 ir 2019 metų ataskaitas
• Įmonė tiekėja turi išlaikyti ne mažiau 50% darbuotojų lyginant su kovo 1d.
• Įmonė pirkėja turi būti įtraukta į VMI nukentėjusiųjų nuo COVID-19 sąrašą
• Skolinama pagal sąskaitas, išrašytas nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.
• Abi įmonės negali priklausyti vienai įmonių grupei
• Paskola pradedama grąžinti praėjus 6 mėn. nuo išmokėjimo https://ASAP.invega.lt

https://asap.invega.lt/


FINANSINĖ PRIEMONĖ „ALTERNATYVA“

• Didžiausia  paskolos dalis iš priemonės lėšų – 200 000 Eur.

• Iki 2020 m. gruodžio 1 d. priemonės lėšos gali būti skirtos paskolų 

perfinansavimui

• Paskolos teikiamos rinkos sąlygomis ne ilgesniam kaip 24 mėnesių 

laikotarpiui.

Kreiptis į: „Noviti finance“

50 mln. EUR

SVV subjektai kreipiasi į 
alternatyvius finansuotojus -

finansų įmones (išskyrus kredito 
įstaigas ir jų susijusias įmones).

• Per alternatyvius finansų tarpininkus smulkiojo ir 

vidutinio verslo subjektams teikiamos investicinės ir 

apyvartinės paskolos, faktoringas ar fiannsinė 

nuoma (lizingas) 

• Naujam verslui pradėti arba esamo palaikymui, 

stiprinimui ar plėtrai.



KOMPENSACIJOS



Iki 7%
metinių palūkanų už 6 atidėtų
mokėjimų mėnesius

• Įmonė kreipiasi į finansų įstaigą su 
prašymu atidėti paskolos ar lizingo 
mokėjimą 

• INVEGA kompensuoja 100% palūkanų už 
mokėjimų atidėjimo laikotarpį iki 6 mėn.

PARAIŠKOS palūkanų kompensavimui
priimamos nuo 2020 m. balandžio 3 d.

Papildomos sąlygos
• Mokėjimų atidėjimas įvyko kovo 16 dieną ar vėliau
• Kompensacijos išmokamos kas mėnesį, ne kas ketvirtį
• Finansų tarpininkas negali bloginti sąlygų (pvz., didinti

palūkanų normos)
• Iš viso palūkanoms kompensuoti numatyta 23 mln. eurų

PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS SVV SUBJEKTAMS

www.invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/

http://www.invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/


50% nuo 2020 m. vasario
mėn. nuomininkui taikyto
nuomos mokesčio dydžio

• Gali kreiptis ekonominę veiklą vykdantys juridiniai 
asmenys ir verslininkai, kurių vykdoma pagrindinė veikla 
atitinka veiklas, kurios karantino laikotarpiu buvo (yra) 
uždraustos.

• Pagrindinė veikla draudimo metu nebuvo vykdoma.
• Nuomotojas taiko ne mažesnę kaip 30 proc. nuomos 

mokesčio nuolaidą. 

PARAIŠKOS nuomos mokesčio kompensacijai
priimamos nuo 2020 m. gegužės 4 d.

DALINIS NUOMOS MOKESČIO KOMPENSAVIMAS LABIAUSIAI NUO 
COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS

https://nuoma.invega.lt/login

• Patalpų nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau nei 2020 m. kovo 15 d., paraiškos

teikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota Registrų centre.

• Po paraiškos pateikimo dienos sąskaitų faktūrų už suteiktas nuomos paslaugas duomenys

INVEGAI gali būti teikiami kas mėnesį, gavus sąskaitą faktūrą iš nuomotojo arba rečiau.

• Paraiškos gali būti teikiamos iki 2020 m. gruodžio 1 d.


