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Algis Skiauterė, Invegos vadovo pavaduotojas



UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – INVEGA

• Įsteigta 2001 m.

• Valstybės nuosavybė – 100%

• Įstatinis kapitalas 8,69 mln. EUR

• Garantijos laikomos valstybės garantijomis

• LRV nutarimu Nr. 1046 paskirta Nacionaline plėtros įstaiga

• Akcininko atstovas – Ūkio ministerija

• Komanda – 44

• Verslą remiame finansinėmis priemonėmis

ir dotacijomis

KAS MES ESAME
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FINANSAVIMAS PAGAL VERSLO STADIJĄ
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Parengiamasis 
verslo etapas

Verslo pradžia Verslo plėtra
Verslo 

augimas

Verslumo skatinimo fondo 2014-2020 m. paskolos

Atviro kreditų fondo 2 paskolos

Pasidalytos rizikos paskolos

Negrąžinamosios subsidijos

Rizikos kapitalo investicijos

Garantijos

Sutelktinės paskolos



FINANSINĖS PRIEMONĖS (FP): TIPAI
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• Garantijos → užstato pakaitalas

• Paskolos → finansavimas

• Nuosavas (rizikos) kapitalas → investicijos

+ žinios



KODĖL FP?
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• „Grįžtančios lėšos“ → tie patys rezultatai su

mažesniu valstybės lėšų poreikiu

• Privataus sektoriaus dalyvavimas → mažesnis

rinkos iškraipymas

• Finansiškai gyvybingų projektų finansavimas

• Multiplikatoriaus efektas → geresnis rinkos

padengimas su mažesnėmis lėšomis

Ateityje ES dar didesnis prioritetas FP!



6

Finansų 
tarpininkas_n

Finansų 
tarpininkas_n

Finansų 
tarpininkas_1

Fondų fondas arba 

atskira FP

Valstybės lėšos

Verslas

„Grįžtančios 

lėšos“

FP ĮGYVENDINIMO STRUKTŪRA



FINANSŲ TARPININKAI: 

KODĖL JIE REIKALINGI?
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„Rankos“

Komerciniai 
sprendimai

Vidinės 
procedūros

Rinkos žinios ir 
žinomumas

Prieiga prie 
klientų ir 
klientams

Komerciniu 
požiūriu grįsti 
sprendimai!



PRIEMONIŲ ĮVAIROVĖ

-
-

Individualios garantijos didelėms įmonėms

• lengvatinės paskolos (be rizikos dalijimosi)

• pasidalytos rizikos paskolos

• sutelktinės paskolos

• individualios garantijos (paskoloms, lizingui, eksportui)

• portfelinės garantijos (paskoloms, lizingui, faktoringui)

• rizikos kapitalas

4 fondų fondai su įvairiom FP 

• palūkanų kompensavimas

• konsultacinių paslaugų subsidijavimas

• mokymų subsidijavimas

3 visuotinės dotacijos priemonių tipai
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Individualios
30-80%; 

<90%

Portfelinės

80%

GARANTIJOS

KREDITO 
ĮSTAIGA

VERSLAS

Paskoloms

Lizingui

Faktoringui

Eksportui



GARANTIJŲ DYDIS IR KAINA

Max iki 1,5 mln. €
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Individuali 1-1,5%* nuo sumos (didelių įmonių –
3,6%)

Portfelinė 0,5-1% nuo sumos

Kaina: 0,7-2 % metams nuo faktiškai 
garantuotos pirkėjų apyvartos

*po ½ - ¾ įmokos kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis

Eksporto: max iki 1 mln. € vienam 
eksportuotojui



GARANTIJOS TEIKIAMOS

• už paskolas verslui pradėti ir plėtoti

• investiciniam lizingui

• apyvartiniam kapitalui papildyti

• neparduotinos rizikos šalių pirkėjų nemokumui apdrausti 
(eksporto kredito garantijos)
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EKSPORTO GARANTIJOS



MAKSIMALI EKSPORTO KREDITO 

GARANTIJOS SUMA IR INTENSYVUMAS:

• Maksimali garantijų suma vienam 
eksportuotojui negali būti didesnė 
kaip

• Maksimali garantijos suma vienam 
eksportuotojo pasirinktam pirkėjui 
negali būti didesnė kaip

• Garantijų suma vienam pirkėjui visų 
eksportuotojų atžvilgiu negali būti 
didesnė kaip

• Invegos atsakomybės limitas 
(garantijos dydis) nuo atidėtųjų 
mokėjimų sumos negali būti didesnis 
kaip

1 000 000 Eur

500 000 Eur 

2 000 000 Eur

90 %



Portfelinės garantijos

Šiaulių 
bankas

Paskoloms Swedbank

„Citadele“ 
bankas

Medicinos 
bankas

„UniCredit
Leasing
Lietuvos 
filialas“ 

Šiaulių 
bankas

Lizingui

Šiaulių 
bankas

Faktoringui

PORTFELINĖS 
GARANTIJOS

SME 
Finance



KAIP GAUTI GARANTIJĄ

Verslininkas

Kredito įstaiga

INVEGA
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VERSLAS

Atviras 
kreditų 

fondas 2

PASKOLOS 

Pasidalytos 
rizikos 

paskolos

Sutelktinės

paskolos 
„Avietė“

Verslumo 
skatinimo 

fondas 

2014-2020



Priemonės „Avietė“ finansavimo schema

 Platformos operatoriaus atrinkti projektai skelbiami platformoje;
 Platformos operatorius, įvertinęs projekto riziką, nustato paskolos

palūkanų normą;
 Atrinkti projektai finansuojami privačiomis ir INVEGOS lėšomis;
 Paskolos trukmė iki 36 mėn.

SVV subjektas, ieškantis lėšų verslui pradėti ir vystyti (apyvartai ir investicijoms) 

FINANSUOTOJŲ PRIVAČIOS LĖŠOS

projektą finansuoja fiziniai ir
(ar) juridiniai asmenys

INVEGOS FONDO LĖŠOS

„Avietė“ lėšomis finansuojama iki
40% paskolos sumos, bet ne daugiau
kaip 10 000 €;
Iš viso „Avietei“ skirta 4,6 mln. €
INVEGOS fondo grįžusių lėšų.



VERSLUMO SKATINIMO FONDAS 2014-2020,
finansuojamas iš Europos socialinio fondo (VSF2)

120 mėn.

Investicijos, 
apyvarta

3 mėn. 
EURIBOR x 0,1

+ marža (iki 
3%)

Iki 25000 €

LCKU



ATVIRO KREDITŲ FONDO 2 PASKOLOS

36/120 
mėn.

Investicijos, 
kredito linijos, 

apyvarta, 
lizingas

3 mėn. 
EURIBOR + 

0,1% + marža 
(iki 3%)

Citadele,
Medicinos

bankai

Iki 600 000 €



PASIDALYTOS RIZIKOS PASKOLOS, 
finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo

SVV 
subjektai

Paskolos

Rizikos 
pasidalijimas

45/55, 

45% dalis už 
0%, o banko 

palūkanos tik 
55% daliai

36/120 mėn.

Iki 4 000 000 €

Šiaulių bankas,

Swedbank



INVEGOS ADMINISTRUOJAMOS RIZIKOS

KAPITALO PRIEMONĖS (I)

(sumos pateiktos kaip Invegos dalis, be privačių lėšų ir atėmus valdymo mokesčius, t.y. pasieksiančios verslą)

Akceleravimo fondai (du, abu šiuo metu dar neinvestuoja) 6,74 MLN. €

Atrinkti valdytojai: Startup Wise Guys ir 70 Ventures. Lėšos skirtos Invegos + privačios. Tiksliniai naudos gavėjai: pradinės 
stadijos startuoliai- labai mažos ir mažos įmonės.

Mentorystė, mokymai ir konsultavimas per akceleravimo programas. Pradinės investicijos.

Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I http://www.opencirclecapital.lt/ 10,63 MLN. €

Valdytojas - Open Circle Capital. Lėšos skirtos Invegos + privačios. Tiksliniai naudos gavėjai: didelio ir greito augimo 
potencialo technologiniai startuoliai- mažos ir vidutinės įmonės.

Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II (šiuo metu dar neinvestuoja) 11,01 MLN. €

Atrinktas valdytojas - Iron Wolf Capital. Lėšos skirtos Invegos + privačios.

Tiksliniai naudos gavėjai: augimo potencialą turinčios novatoriškos MVĮ, vykdančios arba planuojančios vykdyti MTEPI 
veiklą sumanios specializacijos srityse.

Koinvesticinis fondas (3 subfondai) https://www.koinvest.lt/ 24,28 MLN. €
Valdytojas- Kofinansavimas (Invegos dukterinė bendrovė). Lėšos skirtos Invegos + privačios.

Tiksliniai naudos gavėjai: kartu su privačiais rizikos kapitalo fondais ir verslo angelų grupėmis fondas investuoja į labai 
mažas, mažas ir vidutines startuolių ir verslo plėtrą vykdančias privačias Lietuvos įmones.

I subfondas 11 MLN. EUR- iš IF (grįžusių/grįšiančių) lėšų. 

II subfondas 9,28 MLN. EUR- iš VFF (ERPF) lėšų, skatinami MTEP ir sumaniosios specializacijos projektai. 

III subfondas (MTEPI) 4 MLN. EUR- iš IF (grįžusių/grįšiančių) lėšų, orientuotas į sumaniąją specializaciją ir inovacijas, kai 
vienas akcininkų- mokslo ir studijų įstaiga.

http://www.opencirclecapital.lt/
https://www.koinvest.lt/


INVEGOS ADMINISTRUOJAMOS RIZIKOS

KAPITALO PRIEMONĖS (II)
(sumos pateiktos kaip Invegos dalis, be privačių lėšų ir atėmus valdymo mokesčius, t.y. pasieksiančios verslą)

Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas https://angelsfund.eu/verslo-angelu-fondas-ii/ 8,18 MLN. €

Valdytojas- Verslo angelų fondo valdymas. Lėšos skirtos Invegos + privačios. 

Tiksliniai naudos gavėjai: augančios ir į eksportą orientuotos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės Lietuvoje, >1,5 
metų, jau generuojančios pajamas

Plėtros fondas I (šiuo metu dar neinvestuoja) 11,6 MLN. €

Atrinktas valdytojas- Practica Capital. Lėšos skirtos Invegos + privačios. Tiksliniai naudos gavėjai: augančios, verslo plėtrą 
vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės Lietuvos įmonės. 

Plėtros fondas II (šiuo metu dar neinvestuoja) 12,95 MLN. €

Atrinktas valdytojas- LitCapital Asset Management. Lėšos skirtos Invegos + privačios. Tiksliniai naudos gavėjai: 
augančios, verslo plėtrą vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės Lietuvos įmonės. 

Baltijos inovacijų fondas (BIF) – fondų fondas 24 MLN. € (tik Invegos dalis)

Valdytojas- Europos investicijų fondas (EIF) http://www.eif.org . Lėšos skirtos Invegos + Altum, Kredex, EIF + kitos 
privačios.

Tiksliniai naudos gavėjai- Baltijos regiono labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, turinčios didelį augimo potencialą.  
Fondai:

BPM Mezzanine Fund  http://www.bpmcapital.eu/

BaltCap Private Equity Fund II  http://www.baltcap.com/baltcap-funds/baltcap-private-equity-fund-ii

BaltCap Growth Fund  http://www.baltcap.com/baltcap-funds/baltcap-growth-fund

Livonia Partners Fund  http://livoniapartners.com/en

Karma Ventures Fund  http://www.karma.vc/

https://angelsfund.eu/verslo-angelu-fondas-ii/
http://www.eif.org/
http://www.bpmcapital.eu/
http://www.baltcap.com/baltcap-funds/baltcap-private-equity-fund-ii
http://www.baltcap.com/baltcap-funds/baltcap-growth-fund
http://livoniapartners.com/en
http://www.karma.vc/


KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS

Verslui

93,96 MLN. €

Subsidijos verslo 
pradžiai

16 MLN. €

Palūkanų 
kompensavimas

31,09 MLN. €

Konsultacijų 
kompensavimas 

13,03 MLN. €

Kompetencijų 
vaučeris

33,84 MLN. €
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info@invega.lt

www.invega.lt

www.pradekdirbtisau.lt

25

Ačiū!

mailto:info@invega.lt
http://www.linkedin.com/company/investment-and-guarantee-company-ltd
http://www.linkedin.com/company/investment-and-guarantee-company-ltd
https://www.youtube.com/user/VersloVinis
https://www.youtube.com/user/VersloVinis
https://plus.google.com/u/0/107038552114804913589/about
https://plus.google.com/u/0/107038552114804913589/about

