
Finansavimas, kuris 
padeda auginti verslą

Asta Slapšienė

2023 m. 



Kas yra ir ką veikia INVEGA?

100 %
valdoma valstybės

Nacionalinė plėtros
įstaiga

prižiūrima Lietuvos banko

INVEGA valdo 100 % akcijų

Garantijų teikimas
paskolų/lizingo/faktoringo/eksporto

Paskolos 
tiesiogiai ir per finansų tarpininkus

Rizikos kapitalo investavimas

Kompensacijos 

Fondų fondų valdymas

Kitos finansavimo priemonės

www.invega.lt



INVEGA – daugiau galimybių verslui

INVEGOS priemonėsIndividualios garantijos

> 4600 sutarčių

2022 m..  

~270 mln. Eur

2001 m.

2020 m.

28 sutartys
už 1,84 mln. Eur

Paskolos (per fin. tarpininkus ir tiesiogiai)

Garantijos (individualios ir portfelinės)

Rizikos kapitalas (per fin. tarpininkus ir tiesiogiai)

Kompensacijos>58 00021 m. > 2,7 mlrd.
finansuotų verslų eurų investicijųveiklos

www.invega.lt



Kaip veikia INVEGA?

• Efektyviai investuoja mokesčių mokėtojų 
pinigus: kompetentingai vertina riziką ir 
orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius 
verslo projektus.

• Užpildo finansavimo rinkos trūkumą ir 
nekonkuruoja su privačiais finansuotojais.

• Veikia:

• tiesiogiai  - tiesioginės paskolos, garantijos, 
kompensacijos;

• per partnerius  - paskolos, garantijos, 
rizikos kapitalo investicijos.

www.invega.lt



Finansavimo apimtys
Daugiau nei 100 partnerių

... ir kt.

bankai
kredito unijos

kitos finansų įstaigos
lizingo bendrovės

faktoringo bendrovės
rizikos kapitalo fondai

sutelktinio finansavimo platformos

www.invega.lt
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Iki 4 mln. Eur

Paskolos

VERSLO PRADŽIAI

Apyvartinėms lėšoms
Investicijoms

Apyvartinėms lėšoms
Investicijoms

SPECIALIOSIOSVERSLO VYKDYMUI IR 
AUGIMUI

Apyvartinėms lėšoms
Investicijoms

„Alternatyva“
De minimis sąlygomis - iki 500 tūkst. Eur

Rinkos sąlygomis – iki  200 tūkst. Eur

„Atviras kreditų fondas 2“
Iki 600 tūkst. Eur

„Perspektyva“
Iki  1 mln. Eur

„Pasidalytos rizikos paskolos“
Iki  4 mln. Eur

Sutelktinės paskolos „Avietė“
Iki  40% valstybės lėšos, bet ≤30 tūkst. Eur

„Startuok“ 
Investicijoms iki 3 mln. Eur
Apyvartai iki 200 tūkst. Eur

Investicinėmis paskolomis laikomos tokios paskolos, kai paskolos dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ≥51% visos paskolos sumos, 
o likusi paskolos dalis gali būti skirta apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti

„Tiesioginės paskolos nuo karo 
nukentėjusiems verslo 

subjektams“
Iki 10 mln. Eur

www.invega.lt



Paskolos

„Startuok“

Tinkami paskolų gavėjai Socialinio poveikio projektai

Iki 
3m.

Iki 
5m.

arba

SVV, kuris vykdo veiklą

≥30 proc. darbuotojų
iš socialiai pažeidžiamų grupių

Gamina prekes arba teikdamas paslaugas 
tokiu būdu, kad būtų siekiamas socialinio 
pobūdžio tikslas

ir (arba) sprendžia 
visuomenės problemas

Teikia paslaugas ir (arba) gamina prekes, 
skirtas socialinėms reikmėms, arba



Paskolos

„Startuok“

Investicijoms iki 3 mln. Eur
Apyvartai iki 200 tūkst. Eur

Investicijoms iki 120 mėn.
Apyvartai iki 36 mėn.

Soc. poveikio projektų ar UA verslo 
subjektų atveju suteikiama 30% 

palūkanų nuolaida

Nuosavos lėšos 
projekte ≥ 20 proc. teikia INVEGA



Paskolos

Sutelktinės paskolos „Avietė“

Iki 36 mėn. Investicijos, apyvarta

Sutelktinio finansavimo 
platformos

UAB FMĮ „Myriad Capital“

UAB „Sutelktinio finansavimo 
platforma „Profitus“

SAVY (UAB „Bendras finansavimas“)

UAB „Finansų bitė verslui“

Palūkanos rinkos 
sąlygomis

Valstybės 
biudžeto lėšos

Kitų finansuotojų 
privačios lėšos

Tinkami paskolų gavėjai

Iki 30 tūkst. EUR lėšų 
dalis paskoloje

SVV subjektai

UAB „Fino Mark“

Iki 40 proc.
Ne mažiau

60 proc.



Paskolos

Atviras kreditų fondas 2

Paskola, lizingas iki 120 mėn.
Kredito linija iki 36 mėn.

3 proc.

Investicijos, apyvarta

Apie 600 tūkst. Eur UAB Medicinos bankas

Tinkami paskolų gavėjai

SVV subjektai



Paskolos

Alternatyvios paskolos „Alternatyva“

De minimis sąlygomis iki 60 mėn.
Rinkos sąlygomis iki 24 mėn.

De minimis – iki 7 proc.
Rinkos – rinkos kaina

Investicijos, apyvarta

De minimis – iki 500 tūkst. Eur
Rinkos – iki 200 tūkst. Eur Alternatyvūs finansuotojai

Tinkami paskolų gavėjai

De minimis 
pagalbos sąlygomis

Rinkos 
sąlygomis UAB „I asset management“

UAB „Factris LT1“

UAB „Noviti“

UAB „BnP Finance“

UAB „Taurus fondas“ Faktoro

UAB „SME finance“

UAB „Finora kreditas“

UAB „Finansų bitė verslui“

SVV subjektai



Paskolos

Paskolos trukmė iki 120 mėn.

0-2% fiksuota metinė 
palūkanų norma

Iki 1 mln. EUR

MTEPI projektai Iki 20 proc. paskolos – kaip 
papildoma subsidija 

Tinkami paskolų gavėjai

MVĮ ir didelės įmonės

„Perspektyva“
Dėl projekto veiklų atitikimo pramoniniams tyrimams ir (ar) 
bandomosioms taikomosioms veikloms galima konsultuotis 

Inovacijų agentūroje



Paskolos

Pasidalytos rizikos paskolos

Paskola iki 120 mėn.
Kredito linija iki 36 mėn.

45 proc. paskolos – be 
palūkanų

Investicijos, apyvarta

Iki 4 mln. Eur
AB Šiaulių bankas,

AB Swedbank

Tinkami paskolų gavėjai

SVV subjektai



Paskolos

Tiesioginės paskolos nuo karo 
nukentėjusiems verslams

Iki 10 mln. EUR

Fiksuotos  palūkanos, ne 
mažiau kaip 5 proc.

Investicinė paskola - iki 72 mėn.

Apyvartinėms lėšoms 
finansuoti ir investicijoms teikia INVEGA

Tinkami paskolų gavėjai

SVV subjektai ir didelės įmonės 

Turi neviršyti 15 proc. vidutinio 3 paskutinių 
fin. metų pardavimo pajamų dydžio; arba

turi neviršyti 50 proc. energijos sąnaudų per 
12 mėn. iki paraiškos pateikimo, sumos

Apyvartinė paskola - iki 36 mėn.



Garantijos (1)

• Padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus 
finansų įstaigoms užstato problemą.

• Galimos tiek už paskolas, tiek už lizingo ar faktoringo 
sandorius, taip pat eksporto kreditus.

• Galimas derinimas su palūkanų kompensacijomis ar
kitomis kompensacijų priemonėmis.

• INVEGOS garantijos – valstybės garantijos!

www.invega.lt



Garantijos (2)

INDIVIDUALIOS 
GARANTIJOS

• Paskoloms
• Lizingui

• Eksportui

Sprendimą priima 
INVEGA

Iki 80 proc. paskoloms, 
lizingui

Iki 90 proc. eksportui
_______________________

SVV – 5 mln. Eur
Vežėjams – 1,5 mln. Eur
Didelėms įmonėms – 1,5 mln. Eur

PORTFELINĖS 
GARANTIJOS

• Paskoloms
• Lizingui

• Faktoringui

Sprendimą priima 
finansų įstaiga

80 proc. 
_______________________

SVV – 1,5 mln. Eur
Vežėjams – 750 tūkst. Eur

PAGALBOS 
GARANTIJOS

• Paskoloms
• Lizingui

Sprendimą priima 
INVEGA

Iki 90 proc. 
_______________________

SVĮ ir DĮ   - iki 10 mln. Eur  visų 
garantijų suma
Didžiausia garantuojama sandorio 
suma vienam gavėjui: 
15 proc. paskolos arba lizingo gavėjo 
vidutinės metinės apyvartos per 
paskutinius 3 metus; arba
50 proc. energijos sąnaudų per 
paskutinius 12 mėnesių

www.invega.lt



Kompensacijos

Vertybinių popierių įtraukimo į 
vertybinių popierių biržą subsidijos

Iki 95 proc. (iki 2023-02-28);
Iki 50 proc. (nuo 2023-03-01)

nuo faktiškai sumokėtų 
palūkanų sumos

Tinkami pareiškėjai

SVV subjektai ir MVĮ

Palūkanų kompensacijos

50 proc. patirtų išlaidų

Papildomas verslo skatinimas

www.invega.lt



Kompensacijos

Palūkanų kompensavimas

Kompensuojama iki 95 proc. (iki 2023-02-28);
Iki 50 proc. (nuo 2023-03-01)

sumokėtų palūkanų (7 proc. metinių)

Paraiškos teikiamos 
INVEGAI

Iki 36 mėn.

Investicinių paskolų ir 
lizingo palūkanos

Tinkami pareiškėjai

SVV subjektai



Kompensacijos

Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių 
popierių biržą skatinimas

Iki 100 tūkst. Eur, kai akcijos 
įtrauktos į Vertybinių popierių biržą

Paraiškos teikiamos 
INVEGAI

Iki 50 tūkst. Eur, kai obligacijos 
įtrauktos į Vertybinių popierių biržą

Kompensuojama 50 proc. 
patirtų išlaidų

Tinkami pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir 
vidutinės įmonės

Akcijos ir obligacijos nėra įtrauktos 
į biržą iki 2021.07.21



Rizikos kapitalo investicijos

• Tinkamas finansavimo būdas verslams, kuriantiems 
inovacijas ir turintiems aukštą augimo potencialą.

• Rizikos kapitalo fondai suteikia ne tik finansinius išteklius, 
bet ir žinias, valdyseną, verslo kontaktus.

• Rizikos kapitalo fondai investuoja į skirtingų augimo 
stadijų verslus, tad reikia atsirinkti tinkamą fondą.

• Investicijos atliekamos pagal fondų vidaus procedūras.

www.invega.lt



Rizikos kapitalo fondai

4 akceleravimo

fondai

2 bendrai su verslo 

angelais investuojantys 

fondai

2 ankstyvosios stadijos 

ir plėtros fondai 

2 plėtros fondai 2 Baltijos inovacijų fondai

www.invega.lt



Patarimai ieškantiems finansavimo

• Atlikite namų darbus ir atsakykite sau į šiuos klausimus:

• kam reikia finansavimo – apyvartinėms lėšoms ar 
investicijoms?

• kaip uždirbsiu pinigus? Kiek uždirbsiu ir kokie bus 
finansiniai srautai? 

• Pasitikrinkite www.invega.lt, ar galite pasinaudoti valstybės 
pagalba (skiltys – „finansavimo paskirtis“ ir „reikalavimai 
pareiškėjams“) arba kreipkitės į INVEGĄ konsultacijos.

• Kreipkitės į kelis skirtingus finansuotojus – bankus, kredito 
unijas, alternatyvius finansuotojus, sutelktinio finansavimo 
platformas, INVEGĄ.

• Palyginkite finansavimo sąlygas ir pasirinkite patikimą 
finansuotoją.

www.invega.lt



Daugiau galimybių šaliai!

Klientų aptarnavimas
(8 5) 210 7510

uzklausos@invega.lt


