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PASKOLOS SU EUROPOS INVESTICIJŲ FONDO (EIF) 
GARANTIJA 

EIF rizikos pasidalinimo garantija investicijų skatinimui  

 Europos Investicijų Fondo garantija (InnovFin SME garantija) yra finansinis instrumentas, kurį 
teikia Europos Investicijų Fondo (EIF) Grupė. 

 InnovFin tikslas palengvinti skolinimąsi inovatyvioms mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, 
sumažinant kredito riziką ir kapitalo vartojimą.  

 InnovFin SME Garantija tai Europos Fondo skirto strateginėms investicijoms (EFSI) dalis. 
 EFSI yra bendra Europos Sąjungos komisijos ir Europos investicijų Fondo grupės iniciatyva, 

kuria siekiama pagyvinti investicijas, paskatinti ekonomikos augimą ir užimtumą Europoje.  
 Šios priemonės įgyvendinimą užtikrina Europos Investicijų fondas, kuris suteikia rizikos 

pasidalinimo garantiją paskoloms, kurias išduoda OP kaip tarpininkaujantis bankas. 
 Įmonės gali pasinaudoti  InnovFin programa per tarpininkus tokius kaip OP. 
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EUROPOS INVESTICIJŲ FONDO GARANTIJA   

(InnovFin SME Garantija) 
OP pirmasis programos finansinis tarpininkas Suomijoje 

 150M€ skolinimosi galimybės Suomijoje ir 
Baltijos šalyse. 

 Programos laikotarpis 2 metai. 
 EIF teikia rizikos pasidalinimo garantiją 

50% paskolos sumos. 
 Skirta inovatyvioms ir greitai augančioms 

mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. 
 Projektų vertinimas, kredito sprendimų 

priėmimas ir aptarnavimas pilnai 
deleguotas OP. 

 Paskolos skirtos finansiškai patikimoms 
investicijoms. 
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150M€ finansavimas inovatyvioms įmonėms 
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Mažos ir vidutinio 
dydžio įmonės (SME) 
  

Nelistinguotos įmonės, 
turinčios ne daugiau kaip 
500 darbuotojų 
(konsoliduotai). 

 
Inovatyvios ar greitai 
augančios įmonės, kurioms 
finansavimo reikia 
investicijoms ar 
apyvartiniam kapitalui.  

Maximali suma 7.5M€ 
  

Rizikos pasidalinimo garantija 50% 

Europos investicijų fondas Visas skolinimosi procesas iš 
vienų rankų 

Palankiomis sąlygomis teikiama ES finansavimo priemonė 
skirta mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. 
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EUROPOS INVESTICIJŲ FONDO GARANTIJA   

(InnovFin SME Garantija) 
OP tikslai Baltijos šalyse 

 Tarptautinė sutartis tarp OP ir Europos Investicijų 
Fondo skirta Suomijai, Estijai, Latvijai ir Lietuvai. 

 Pirmiausia startuos Suomijoje ir bus išplėsta į 
Baltijos šalis. 

 Programos įgyvendinimo apimtis priklausys nuo 
banko tinklo ir resursų Baltijos šalyse. 

 Nėra išankstinio lėšų paskirstymo tarp šalių 
 Pradinis tikslas - minimali 20 M€ suma 

Baltijos šalims priklausomai nuo poreikio. 
 Tikslinė grupė 
 Inovatyvi ar greitai auganti SME jau 

generuojanti pinigų srautus. 
 Minimali paskolos suma 1M€. 
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Kam skirta? 
 Paskolos gavėjo kriterijai 
 Mažos (SME) arba vidutinės (Small MidCap)  
 Verslo pobūdis 

 Inovatyvumo kriterijai 
 Turi atitikti nors vieną 

 Finansavimo kriterijai 
 Laikotarpis, suma, finansavimo produktas 
 Tikslas 

 Rizikos pobūdis 
 Skirtas finansiškai patikimoms investicijoms 
 Tikslinis finansavimas augimui, bet ne 

ankstyvos stadijos finansavimui 
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Augimas ir investicijos naudojantis InnovFin SME 
 Šia programa gali pasinaudoti ir 

finansavimą gauti inovatyvios: 
 mažos (SME) 
 Mažiau nei 250 darbuotojai ir 

kurių metinė apyvarta neviršija 
50M€, ir / arba metinis balansas 
neviršija 43M€.  

 vidutinės (Small Mid-cap) 
 250-499 darbuotojai.  

 „Greitai augančios“ (apyvartos 
kontekste) įmonės. 

Skirta naujoms paskoloms, kredito 
linijoms ir finansiniam lizingui.  

Gali būti skirta apyvartiniam kapitalui, 
investicijoms ir įsigyjimams. 

Maksimalus laikotarpis 10 metų 
Tikslinė paskolos suma Baltijos šalyse 
nuo 1M€ iki 7.5M€. 

Užtikrinimo priemonės kiekvienu atveju 
individualios. 

Skirta Suomijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje įkurtoms ir veikiančioms 
įmonėms.  
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Reikalavimai įmonėms 
(Peržiūrimi kiekvienu konkrečiu atveju) 

 Turi atitikti mažos ar vidutinės įmonės apibrėžimą 
 Atitikti nors vieną iš žemiau išvardintų inovacijų ir augimo kriterijų: 

1. įmonė ketina pasiskolintas lėšas investuoti gaminant ar kuriant naujus ar iš esmės patobulintus produktus, 
procesus ar paslaugas, kurios yra novatoriškos;  

2. tai sparčiai auganti įmonė veikianti rinkoje mažiau kaip 12 metų (skaičiuojant nuo pirmųjų pardavimų) ir 
kurios vidutinis metinis darbuotojų skaičiaus arba apyvartos augimas didesni nei 20% per metus, stebint 
trejų metų laikotarpį, su sąlyga, kad stebimo laikotarpio pradžioje buvo dešimt ar daugiau darbuotojų;  

3. įmonė veiklą pradėjo ne vėliau kaip prieš 7 metus (skaičiuojant nuo pirmųjų pardavimų) ir kurios išlaidų 
dalis moksliniams tyrimams ir inovacijoms siekė ne mažiau kaip 5 proc., bent vienais iš trejų metų iki 
prašymo pateikimo; 

4. įmonė turi didelį inovacijų potencialą arba yra Tyrimų ir Inovacijų (R&I (angl. Research and Innovation)) 
įmonė atitinkanti nors vieną iš žemiau išvardintų kriterijų: 

• įmonės metinės išlaidos moksliniams tyrimams ir inovacijoms (R&I) yra lygios arba viršija 20% paskolos 
sumos, pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis, bei verslo planas rodo, jog moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms skirtos išlaidos bus ne mažesnės nei paskolos suma; 
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Reikalavimai įmonėms (Peržiūrimi kiekvienu konkrečiu atveju) 

 įmonė įsipareigoja ne mažiau kaip 80% paskolos sumos išleisti moksliniams tyrimams ir inovacijoms, kaip numatyta 
jos verslo plane, o likusią dalį paskolos gali skirti veiklai, kuri yra būtina mokslinių tyrimų ir inovacijų įgyvendinimui; 

 įmonei per pastaruosius 36 mėnesius buvo paskirtos Europos R&I paramos schemų dotacijos, paskolos ar garantijos; 
 įmonė per pastaruosius 24 mėnesius yra pelniusios ES institucijos apdovanojimą inovacijų srityje; 
 per pastaruosius 24 mėnesius įmonė yra užregistravusi bent vienos naujos technologijos teises, o paskola reikalinga 

šios technologijos panaudojimui; 
 naujai įsteigta įmonė, kuri per 24 mėnesius yra gavusi investicijas iš rizikos kapitalo ar verslo angelų fondų, arba toks 

rizikos kapitalo investuotojas ar verslo angelas yra skolininko akcininkas, paraiškos dėl paskolos gavimo pateikimo 
metu; 

 įmonei reikalinga rizikinga finansinė investicija, kuri pagal verslo planą bus naudojama naujo produkto įvedimui į 
rinką ar įėjimui į naują geografinę rinką, ir  tokia investicija yra didesnė nei 50% vidutinės 5 metų metinės apyvartos;  

 mažos įmonės moksliniams tyrimams ir inovacijoms skirti kaštai sudaro ne mažiau 10% įmonės veiklos kaštų bent 
vienais iš trejų metų iki prašymo pateikimo;  

 vidutinės įmonės (Small Mid-cap ) kaštai moksliniams tyrimams ir inovacijoms sudaro 
• ne mažiau kaip 15% įmonės veiklos kaštų bent vienais iš trejų metų iki prašymo pateikimo, arba 
• ne mažiau kaip 10% įmonės veiklos kaštų paskutinius trejus metus. 
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Nauda besiskolinančiam 
 Didesnė skolinimosi galimybė mažoms (SME) ir vidutinėms (Small Mid-cap ) 

įmonėms 
 Remia augimą ir inovacijas 
 Mažesni skolinimosi kaštai  
 Suteiktos garantijos sumai OP Corporate Bank Plc Lietuvos filialas / UAB OP 

Finance suteiks nuolaidą maržai 
 Patrauklus fiksuotas garantijos mokestis, kurį sumoka verslo įmonė už suteiktą 

garantijos sumą 
 0,50% jei įmonė turi mažiau nei 250 darbuotojų 
 0,80%, jei įmonė turi daugiau nei 250  ir mažiau nei 500 darbuotojų 

 Viskas iš vienų rankų – visas procesas su OP Corporate Bank Plc Lietuvos filialu ar 
UAB OP Finance 
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OP Corporate Bank Baltijos šalyse 

InnovFin SME Garantija yra puiki galimybė OP Corporate 
Bank padidinti investicijas, kurios gali padidinti finansinį 

augimą ir užimtumą Baltijos šalyse. 
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