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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) vykdo „Invegos“ valdomo
INVEGOS fondo, įsteigto 2009 m. balandžio 7 d. finansavimo sutarties, sudarytos tarp Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir „Invegos“, pagrindu
įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės „Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas I“ finansų
tarpininko atranką.
2. Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau –
Civilinis kodeksas), finansų inžinerijos priemonės „Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas I“ finansų
tarpininko atrankos sąlygomis (toliau – atrankos sąlygos).
3. Vartojamos pagrindinės sąvokos:
3.1. Ankstyvosios vystymosi stadijos investicijos – investicijos į labai mažą arba mažą,
arba vidutinę įmonę prieš jos pirmą komercinį pardavimą.
3.2. Aukštosios technologijos – aukštosios ir vidutiniškai aukštos technologijos pagal
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) technologijų klasifikatorių.
3.3. Aukštųjų technologijų sektoriai – atrankos sąlygų 4 priede išvardyti remiami
aukštųjų technologijų sektoriai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (toliau – EVRK).
3.4. Bendrija – komanditinė ūkinė bendrija, kurią finansų tarpininkas įsipareigoja įsteigti
pagal Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo (toliau – Ūkinių bendrijų įstatymas) nuostatas
ir, kurioje finansų tarpininkas dalyvauja kaip tikrasis narys.
3.5. Bendrijos veiklos sutartis – pagal Ūkinių bendrijų įstatymą sudaroma sutartis dėl
bendrijos steigimo.
3.6. Bendrosios išimties reglamentas – 2014 m. birželio 17 d. Komisijos Reglamentas
(ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų valstybės pagalba skelbiama suderinama su vidaus
rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L p. 1).
3.7. Finansinis įsipareigojimas – lėšos, kurias bendrijos dalyvis įsipareigoja įnešti į
bendrijos kapitalą grynaisiais pinigais.
3.8. Fondas – bendrija, skirta vykdyti finansų inžinerijos priemonės „Ankstyvos stadijos
ir plėtros fondas I“ veiklą.
3.9. Fondo fiksavimo diena – paskutinė diena, kai nauji komanditoriai gali prisijungti
prie bendrijos ar esami komanditoriai padidinti savo finansinį įsipareigojimą, tačiau bet kokiu
atveju ši diena bus ne vėliau kaip 12 mėnesių po fondo pradžios dienos.
3.10. Fondo pradžios diena – bet kuri diena, kai visų į bendriją priimtų dalyvių bendro
finansinio įsipareigojimo dydis bus toks, kokį savo verslo plane numatys pareiškėjas, kad surinkus
tokį įsipareigojimų dydį, fondas pradėtų investavimo laikotarpį.
3.11. Investavimo laikotarpis – laikotarpis, kuris prasideda fondo pradžios dieną ir
tęsiasi 5 (penkerius) metus, su galimybe, esant pagrįstam poreikiui, pratęsti.
3.12. Investavimo objektas – MVĮ, atitinkanti visus reikalavimus, nustatytus atrankos
sąlygose ir jų prieduose, į kurią investuoja bendrija.
3.13. Labai maža, maža arba vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) – kaip apibrėžta
bendrosios išimties reglamente.
3.14. Pareiškėjas – „Invegos“ organizuojamoje atrankoje dalyvaujantis ūkio subjektas ar
ūkio subjektų grupė.
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3.15. Pirmas komercinis pardavimas – pirmas MVĮ atliekamas pardavimas produktų
arba paslaugų rinkoje, išskyrus ribotą pardavimą siekiant ištirti rinką.
3.16. Plėtros stadijos investicijos – investicijos į MVĮ po pirmojo komercinio
pardavimo, kurios vykdo veiklą bet kurioje rinkoje mažiau nei 7 metus nuo savo pirmo komercinio
pardavimo.
3.17. Produktas – prekė ar paslauga.
3.18. Ūkio subjektas – juridinis arba fizinis asmuo.
3.19. Kitos vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nustatyta Ūkinių bendrijų
įstatyme.
4. Tuo atveju, jei pareiškėjas finansų inžinerijos priemonę „Ankstyvos stadijos ir plėtros
fondas I“ siūlys įgyvendinti pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinių investavimo subjektų
įstatymo (toliau – KIS) arba Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – IISKIS) nuostatas, visos atrankos sąlygų
nuostatos taikomos bendrijos steigimui ir jos veiklai, taikomos ir kitos juridinės formos fondo
steigimui tiek, kiek jos neprieštarauja KIS ar IIKIS nuostatoms.
5. Visus atrankos dokumentus, sudaro:
5.1. atrankos sąlygos (kartu su priedais);
5.2. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į pareiškėjų klausimus (jei tokių
bus);
5.3. kita
pareiškėjams
raštu
ir
„Invegos“
internetinėje
svetainėje:
http://invega.lt/lt/paslaugos/rizikos-kapitalo-investicijos/ankstyvos-stadijos-ir-pletros-fondas-i
pateikta informacija.
6. Atranka atliekama laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant
sprendimus susijusius su atranka vadovaujamasi racionalumo principu.
7. Sutartis su atrinktu pareiškėju bus sudaroma 10 (dešimties) metų terminui, su
galimybe šį terminą pratęsti dar iki 5 (penkerių) metų terminui.
8. Visi su atranka susiję dokumentai rengiami lietuvių kalba.
9. Atranka vykdoma etapais:
9.1. pareiškėjai pateikia paraiškas (atrankos sąlygų 1 priedas) dalyvauti atrankoje;
9.2. „Invega“ atlieka pareiškėjų tinkamumo vertinimą atrankos sąlygų 29 punkte nustatyta
tvarka;
9.3. atlikusi tinkamumo vertinimą, „Invega“ reitinguoja pareiškėjus atrankos sąlygų 31–
34 punktuose nustatyta tvarka ir kviečia pareiškėjus į pirmąjį (-uosius) atrankos posėdį (-žius);
9.4. po pirmojo (-ųjų) atrankos posėdžio (-ių) „Invega“ atlieka pirminį paraiškų kokybinį
vertinimą atrankos sąlygų 36 punkte nustatyta tvarka;
9.5. atlikusi pirminį paraiškų kokybinį vertinimą, „Invega“ kviečia pareiškėją (-us) pateikti
pasiūlymą (-us);
9.6. gavusi pareiškėjo (-ų) pasiūlymą (-us), „Invega“ atlieka pareiškėjo (-ų) pateikto (-ų)
pasiūlymo (-ų) detalų vertinimą atrankos sąlygų VIII skyriuje nustatyta tvarka ir nustato geriausią
pasiūlymą atrankos sąlygų 49 punkte nustatyta tvarka.
10. „Invega“ nustato tokius atrankai taikomus terminus:
Eil.
Terminas
Data (jei reikia,
Pastabos
Nr.
laikas) / dienų
skaičius
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Eil.
Nr.

Terminas

Data (jei reikia,
laikas) / dienų
skaičius

Pastabos

10.1.

Prašymo paaiškinti 2016
atrankos
sąlygas 20 d.
pateikimo „Invegai“
terminas

m.

balandžio Visi prašymai pateikiami el. paštu
equity@invega.lt

10.2.

Terminas, iki kurio 2016
„Invega“
turi 23 d.
paskelbti
atrankos
sąlygų paaiškinimus
ir patikslinimus

m.

balandžio Visi
paaiškinimai,
patikslinimai
skelbiami
„Invegos“
internetinėje
svetainėje:
http://invega.lt/lt/paslaugos/rizikoskapitalo-investicijos/ankstyvos-stadijosir-pletros-fondas-i

10.3.

Paraiškų
terminas

pateikimo 2016 m.
29 d. 9 val.

balandžio „Invega“ turi teisę pratęsti paraiškų
pateikimo terminą, apie tai paskelbdama
„Invegos“
internetinėje
svetainėje:
http://invega.lt/lt/paslaugos/rizikoskapitalo-investicijos/ankstyvos-stadijosir-pletros-fondas-i

10.4.

Pasiūlymų pateikimo [nurodomas kvietime
terminas
teikti pasiūlymus po
pirminio
kokybinio
vertinimo]

„Invega“ turi teisę pratęsti pasiūlymų
pateikimo terminą, apie tai pranešdama
pareiškėjams el. paštu, kuriems išsiųstas
kvietimas teikti pasiūlymus

10.5. Pretenzijos „Invegai“ Ne vėliau kaip per Pretenzija „Invegai“ pateikiama el. paštu
pateikimo terminas
10 dienų nuo „Invegos“ equity@invega.lt
pranešimo apie jos
priimtą
sprendimą
išsiuntimo el. paštu
pareiškėjams dienos

II. ATRANKOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
11. Atrankos sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos pareiškėjų iniciatyva, jiems
kreipiantis į „Invegą“ el. paštu equity@invega.lt. Terminas iki kada pareiškėjai gali pateikti
prašymus paaiškinti atrankos sąlygas nurodytas atrankos sąlygų 10.1 punkte. „Invega“ neatsako į po
šios datos gautus pareiškėjų prašymus.
12. Nesibaigus paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminui, „Invega“ turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti, patikslinti atrankos sąlygas.
13. Į laiku gautą pareiškėjo prašymą paaiškinti atrankos sąlygas „Invega“ pateikia
atsakymą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos savo interneto svetainėje adresu:
http://invega.lt/lt/paslaugos/rizikos-kapitalo-investicijos/ankstyvos-stadijos-ir-pletros-fondas-i bei
išsiunčia el. paštu pranešimus visiems susidomėjimą atranka išreiškusiems pareiškėjams apie
papildytus klausimus-atsakymus.
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14. Esant poreikiui, „Invega“ rengia susitikimą su pareiškėjais dėl atrankos sąlygų
paaiškinimo. Informacija apie susitikimo laiką ir vietą išsiunčiama visiems susidomėjimą atranka
išreiškusiems pareiškėjams. „Invega“, po susitikimo apibendrina pareiškėjų pateiktus klausimus ir
juos
kartu
su
atsakymais
skelbia
savo
interneto
svetainėje
adresu:
http://invega.lt/lt/paslaugos/rizikos-kapitalo-investicijos/ankstyvos-stadijos-ir-pletros-fondas-i.
15. Bet kokia informacija, atrankos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas „Invegos“ ir
pareiškėjo susirašinėjimas yra vykdomas el. paštu equity@invega.lt. Tiesioginį ryšį su pareiškėjais
įgalioti palaikyti:
15.1. Asta Gladkauskienė, teisininkė, tel. nr. (8 5) 278 0370, el. paštas
asta.gladkauskiene@invega.lt;
15.2. Viktorija Vaitkevičienė, projektų vadovė, tel. nr. (8 5) 210 0601, el. paštas
viktorija.vaitkeviciene@invega.lt.
16. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, „Invega“ prireikus pratęsia paraiškų
pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį pareiškėjai, rengdami
paraiškas, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Apie paraiškų pateikimo termino nukėlimą skelbiama
„Invegos“
internetinėje
svetainėje
adresu:
http://invega.lt/lt/paslaugos/rizikos-kapitaloinvesticijos/ankstyvos-stadijos-ir-pletros-fondas-i.
III. PARAIŠKŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS
17. Pareiškėjai parengia ir pateikia paraiškas dalyvauti atrankoje pagal atrankos sąlygų
1 priede nustatytą formą. Pateikdamas paraišką, pareiškėjas sutinka su atrankos sąlygomis ir
patvirtina, kad jo paraiškoje pateikta informacija yra teisinga. Kartu su paraiška teikiama
informacija apie pareiškėjo tinkamumą (atitikimą atrankos sąlygose nurodytiems tinkamumo
kriterijams įrodantys dokumentai, pareiškėjo deklaracija (atrankos sąlygų 3 priedas), jungtinės
veiklos sutartis (jei paraišką pateikia ūkio subjektų grupė) ir kiti susiję dokumentai bei pareiškėjo
verslo plano santrauka, parengta pagal atrankos sąlygų 5 priedą. Pareiškėjas gali pateikti tik vieną
paraišką – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys.
18. Paraiška (su priedais) turi būti pateikiama užklijuotame voke iki 2016 m. balandžio
29 d. 9 val. (Lietuvos Respublikos laiku) adresu: Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, Lietuva (Verslo
centras „Europa“, 16 aukštas). Ant voko turi būti užrašyta: „Paraiška dalyvauti finansų
inžinerijos priemonės „Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas I“ finansų tarpininko atrankoje.
Neatplėšti iki 2016 m. balandžio 29 d. 9 val.“. Iki to paties termino turi būti atsiųsta ir elektroninė
paraiškos (su priedais) versija (elektroninei versijai negalioja atrankos sąlygų 20 punkto
reikalavimai). Esant neatitikimų tarp elektroninės paraiškos (su priedais) versijos ir paraiškos
originalo, vadovaujamasi paraiškos originalu.
19. „Invega“ turi teisę pratęsti paraiškų pateikimo terminą. Apie naują paraiškų pateikimo
terminą „Invega“ paskelbia „Invegos“ internetinėje svetainėje: http://invega.lt/lt/paslaugos/rizikoskapitalo-investicijos/ankstyvos-stadijos-ir-pletros-fondas-i.
20. Paraiškos (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad, nepažeidžiant
susiuvimo, nebūtų galima į paraišką įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio
lapo antroje pusėje patvirtinti pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas pareiškėjo ar jo įgalioto
asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) bei paraišką sudarančių lapų skaičius (paraiška turi būti
susiūta siūlu, kurio galai antroje paraiškos pusėje užklijuojami lipduku).
21. Paraiška pateikiama lietuvių kalba.
22. Paraišką pateikusiam pareiškėjui, atrankos sąlygų 15 punkte nurodytais el. pašto
adresais paprašius, „Invega“ pateikia patvirtinimą apie paraiškos gavimo dieną, valandą ir minutę.
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23. Paraiškos, pateiktos ne užklijuotame voke, nesilaikant atrankos sąlygų 20 punkto
reikalavimų arba pasibaigus atrankos sąlygų 18 punkte nustatytam terminui, bus atmestos kaip
neatitinkančios atrankos sąlygų reikalavimų. Taip pat bus atmestos ir tos paraiškos, kurias pateikia
pareiškėjas, teikiantis daugiau kaip vieną paraišką, arba ūkio subjektų grupė, kurios bent vienas
narys dalyvauja teikiant kelias paraiškas.
IV. TINKAMUMO REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS
24. Pareiškėjas, dalyvaujantis atrankoje, turi atitikti šiuos tinkamumo kriterijus:
Eil. Nr.
Tinkamumo kriterijus
Tinkamumo kriterijų įrodantys
dokumentai
24.1.

pareiškėjo vadovas ar ūkinės bendrijos
tikrasis narys (nariai), turintis (turintys)
teisę juridinio asmens vardu sudaryti
sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas
(kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys)
teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo
apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio
ar nepanaikinto teistumo arba dėl
pareiškėjo
(juridinio
asmens)
per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis
už
dalyvavimą
nusikalstamame
susivienijime,
jo
organizavimą ar vadovavimą jam, už
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos
ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą,
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą

išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės
įmonės
Registrų
centro
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas

24.2.

pareiškėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies,
kurioje jis registruotas, ar Lietuvos
Respublikos reikalavimus. Pareiškėjas
laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo
neįvykdytų įsipareigojimų suma yra

jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo,
registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo
nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos
reikalavime
nurodytų
dokumentų.
„Invega“ tikrina paskutinės paraiškų
pateikimo termino dienos, nurodytos
atrankos sąlygose, duomenis.
Kitos valstybės pareiškėjas pateikia šalies,
kurioje yra įregistruotas pareiškėjas,
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mažesnė kaip 50 eurų

kompetentingos
išduotą pažymą

valstybės

institucijos

24.3.

pareiškėjo dalyvis, turintis balsų daugumą
juridinio asmens dalyvių susirinkime,
neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo už nusikalstamą bankrotą

išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės
įmonės
Registrų
centro
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas

24.4

pareiškėjas
nėra
bankrutavęs,
likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs
taikos sutarties (pareiškėjo ir kreditorių
susitarimo tęsti pareiškėjo veiklą, kai
pareiškėjas
prisiima
tam
tikrus
įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų
atsisakyti), nėra sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra
tokia pati ar panaši. Pareiškėjui nėra
iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla
arba bankroto procesas vykdomas ne
teismo tvarka, inicijuotos priverstinio
likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procedūros arba jam nėra vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus

1) išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės
įmonės
Registrų
centro
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau
jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas.
2) pareiškėjo deklaracija, patvirtinanti,
kad pareiškėjas nėra su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo
su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos išduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad pareiškėjas nėra su
kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos,
nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo
padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar
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panaši, arba priesaika ar oficiali
deklaracija, jei atitinkamoje šalyje
neišduodamas minėtas dokumentas arba
jis neapima visų keliamų klausimų
(atrankos sąlygų 3 priedas)
išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės
įmonės
Registrų
centro
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas

24.5

pareiškėjo komandos narys fizinis asmuo
neturi neišnykusio ar nepanaikino teistumo
arba dėl pareiškėjo komandos nario
juridinio asmens, per pastaruosius 5 metus
nebuvo priimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo nuosprendis už nusikalstamas
veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir
turtiniams interesams, intelektinei ar
pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir
verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės
tarnybai ir viešiesiems interesams,
išskyrus atrankos sąlygų 24.1 punkte
nurodytas veikas

24.6

pareiškėjas nėra padaręs rimto profesinio pareiškėjo deklaracija (atrankos sąlygų
pažeidimo, kurį „Invega“ gali įrodyti bet 3 priedas)
kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame
punkte
vartojama
sąvoka
„rimtas
profesinis pažeidimas“ suprantama kaip
profesinės etikos pažeidimas, kai nuo
pareiškėjo
pripažinimo
nesilaikančiu
profesinės etikos normų momento praėjo
mažiau kaip vieni metai, arba kaip
konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir
sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų
pažeidimas, už kurį pareiškėjui, kuris yra
fizinis asmuo, yra paskirta administracinė
nuobauda, o pareiškėjui, kuris yra juridinis
asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši
sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau
kaip vieni metai. Jeigu atrankoje
dalyvaujantis pareiškėjas, kuris yra
juridinis
asmuo, pažeidė
Lietuvos
Respublikos
konkurencijos
įstatymo
5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį
punktą
laikomas
rimtu
profesiniu
pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti
Lietuvos
Respublikos
konkurencijos
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įstatyme nustatytą ekonominę sankciją
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3
metai. Jeigu pareiškėjas, kuris yra fizinis
asmuo, arba pareiškėjo, kuris yra juridinis
asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą
juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra
pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip
jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos
įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas
pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu
pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip
3 metai
24.7

pareiškėjas
savo
veikloje
yra pareiškėjo nepriklausomumo patvirtinimo
nepriklausomas ir yra pateikęs pareiškėjo deklaracija (atrankos sąlygų 6 priedas)
nepriklausomumo patvirtinimo deklaraciją

24.8

bent vienas pareiškėjo komandos narys
geba bendrauti lietuvių kalba arba
priešingu atveju turi būti užtikrintas
vertimas į lietuvių kalbą, kurio kaina turi
būti įskaičiuota į valdymo mokesčio kainą

pateikiami pareiškėjo komandos narių
gyvenimo aprašymai (CV), kuriuose būtų
nurodytas gebėjimas bendrauti lietuvių
kalba

24.9

bent vienas pareiškėjo komandos narys yra
įgyvendinęs
bent
vieną
projektą
komercializuojant aukštųjų technologijų
idėjas ir intelektinės nuosavybės teises

pateikiami pareiškėjo komandos narių
gyvenimo aprašymai (CV) ir kiekvieno
nario gyvenimo aprašyme (CV) minimų
diplomų bei pažymėjimų ar rekomendacijų
kopijos, patvirtintos pareiškėjo ar jo
įgalioto asmens parašu. Gyvenimo
aprašymuose (CV) turi būti nurodyta
informacija
pagrindžiantį
atitikimą
tinkamumo kriterijui

24.10

mažiausiai pusė pareiškėjo komandos
narių yra atlikę arba dalyvavo atliekant
bent po vieną rizikos kapitalo investiciją į
įmonę

pateikiami pareiškėjo komandos narių
gyvenimo aprašymai (CV), kuriuose būtų
nurodyta dalyvavimas rizikos kapitalo
sandoriuose, t. y. nurodyti įmonių, į kurias
investavo
(dalyvavo
investuojant)
pareiškėjo komandos narys, pavadinimai,
kontaktiniai šių įmonių duomenys,
pareiškėjo komandos nario indėlis
investicijose (atrankos sąlygų 5 priedo
priedėlis)

24.11

pagrindiniai pareiškėjo komandos nariai pareiškėjo deklaracija (atrankos sąlygų
(angl. Key men) yra nepriekaištingos 3 priedas)
reputacijos. Nepriekaištinga reputacija
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suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos
Respublikos finansinių priemonių rinkų
įstatymo 3 straipsnio 21 dalyje
*Pastaba: dokumentų kopijos yra tvirtinamos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu,
nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir
antspaudą (jei turi). „Invega“ pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų
25. Jei bendrą paraišką pateikia ūkio subjektų grupė, atrankos sąlygų
24.1–24.7 punktuose nustatytus kriterijus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas
ūkio subjektų grupės narys atskirai, o atrankos sąlygų 24.8–24.11 punktuose nustatytus kriterijus
turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio
subjektų grupės nariai kartu.
26. Pareiškėjo paraiška atmetama, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią „Invega“ gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
V. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS ATRANKOJE
27. Jei atrankoje dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba
tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios
sutarties šalies įsipareigojimai dalyvaujant atrankoje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti
solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių „Invegai“ nevykdymą. Taip pat jungtinės
veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo „Invega“
turėtų bendrauti paraiškos ir (ar) pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su
paraiškos ir (ar) pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
28. „Invega“ reikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu
ir „Invegai“ pasiūlius steigti fondą, kaip tai nurodyta atrankos sąlygų 4 priedo 4.1 dalyje, ši ūkio
subjektų grupė įsteigtų ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį, kuris steigiamos bendrijos
veikloje dalyvautų kaip tikrasis narys.
VI. PARAIŠKŲ VERTINIMAS
29. „Invegos“ sudaryta atrankos komisija (toliau – komisija) atlieka paraiškų vertinimą.
Jeigu komisija mano, kad pareiškėjo pateikti duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo
prašyti pareiškėjo juos patikslinti.
30. Paraiškos vertinamos šiais etapais:
30.1. komisija patikrina, ar paraišką pateikęs pareiškėjas atitinka atrankos sąlygų
24 punkte nustatytus tinkamumo kriterijus.
30.2. patikrinusi pareiškėjo atitikimą atrankos sąlygų 24 punkte nustatytiems kriterijams,
komisija vykdo pareiškėjų reitingavimą, tarpusavyje palygindama paraiškas pagal atrankos sąlygų
31 punkte nustatytus reitingavimo kriterijus, ir išrenka paraiškas, kurias pateikusius pareiškėjus
kviečia į pirmąjį (-uosius) atrankos posėdį (-žius). Lyginamos tik tų pareiškėjų, kurie atitinka
atrankos sąlygų 24 punkte nustatytus tinkamumo kriterijus, pateiktos paraiškos.
30.3. komisija atlieka pirminį paraiškų kokybinis vertinimas atrankos sąlygų 36 punkte
nustatyta tvarka.
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31. Pareiškėjų reitingavimas atliekama tarpusavyje palyginant atrankos sąlygų 31.1–31.2
punktuose įvardytų reitingavimo kriterijų kiekybinę reikšmę:
Eil.
Nr.

Reitingavimo kriterijus

Reitingavimo
kriterijų
svarbos
koeficientai (L)

Atitikimą reitingavimo kriterijui
įrodantys dokumentai

31.1.

Pareiškėjo
komercializuotų
aukštųjų technologijų idėjų
projektų
skaičius
ir
komercializuotų
intelektinės
nuosavybės teisės projektų
skaičius

0,50

Pateikiamas
laisvos
formos
pareiškėjo ar jo įgalioto asmens
pasirašytas dokumentas, kuriame
nurodoma reikalaujama informacija

31.2

Pareiškėjo
atliktų
rizikos
kapitalo sandorių skaičius

0,50

Pateikiamas užpildytas atrankos
sąlygų 5 priedo priedėlis pasirašytas
pareiškėjo ar jo įgalioto asmens

32. Kiekvieno reitingavimo kriterijaus santykinė reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

Pateiktose formulėse:
Ki – vertinamo reitingavimo kriterijaus santykinė vertė;
Pi – pareiškėjo, kurio reitingavimo kriterijus vertinamas, nurodyta vertinamo reitingavimo
kriterijaus reikšmė;
P max – didžiausia iš visų pareiškėjų nurodytų vertinamo reitingavimo kriterijaus reikšmių;
Li – vertinamo reitingavimo kriterijaus svarbos koeficientas (lyginamasis svoris).
33. Apskaičiuojamas bendras paraiškų reitingas, sumuojant visų vertintų reitingavimo
kriterijų santykines vertes:

K   Ki
i

34. Komisijai atlikus pareiškėjų reitingavimą, pareiškėjai išreitinguojami pagal bendrą
paraiškų reitingą. „Invega“ į pirmąjį (-uosius) atrankos posėdį (-žius) kviečia tuos pareiškėjus, kurie
atrankoje surinko daugiausiai balų. Kviečiamų pareiškėjų skaičių nustato komisija, atsižvelgdama į
pateiktų paraiškų skaičių. Pareiškėjai, kurie nėra kviečiami į tolimesnes atrankos procedūras yra
informuojami paštu, nurodytu pateiktoje paraiškoje Pirmieji atrankos posėdžiai, jei jų
organizuojama daugiau nei vienas, rengiami su kiekvienu pareiškėju atskirai.
35. Pareiškėjai į pirmąjį (-uosius) atrankos posėdį (-žius) kviečiami išsiunčiant jiems
kvietimus el. paštu, nurodytu pateiktoje paraiškoje.
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36. Pasibaigus pirmajam (-iesiems) atrankos posėdžiui (-iams), komisija atlieka pirminį
paraiškų kokybinį vertinimą. Pirminis paraiškų kokybinis vertinimas atliekamas įvertinant paraiškas
pagal kokybinius vertinimo kriterijus:
Kriterijaus,
Vertinimo kriterijai
parametro
lyginamieji svoriai
Pareiškėjo administraciniai (vadybiniai) gebėjimai (kriterijus T1):

Y = 0,25

Pirmas parametras (P1) – komandos narių patirtis
vykdant ankstyvosios stadijos investicijas

L1 = 0,50

Antras parametras (P2) – investicinio, patariamojo max = 100 balų
ir (ar) kitų numatomų komitetų veiklos
(taikoma kiekvienam
pagrįstumas
parametrui)
Trečias parametras (P3) – rizikos suvokimas,
rizikos valdymo metodologijos, procedūrų ir
sistemos pagrįstumas

L2 = 0,20

Pareiškėjo tinkamumas įgyvendinti projektą (kriterijus T2)

Y = 0,50

Pirmas parametras (P1) – investavimo strategijos
aprašymo pagrįstumas

L1 = 0,30

Antras parametras (P2) – investavimo proceso
aiškumas, vertės kūrimo įmonėse po investavimo į
jas strategijos ir pasitraukimo strategijos
apibrėžtumas

L2 = 0,20

Trečias parametras (P3) – gebėjimas generuoti
projektų
srautą,
bendradarbiaujant
su
universitetais, mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros centrais, mokslo institutais, mokslo ir max = 100 balų
technologijų parkais ir (ar) kitomis Lietuvos ir
užsienio mokslo institucijomis bei galimybė (taikoma kiekvienam
pasiūlyti platų tinklą ekspertų, kurie įvertintų parametrui)
aukštųjų technologijų idėjų komercializavimo
potencialą

L3 = 0,15

Ketvirtas parametras (P4) – komandos narių
supratimas apie Lietuvos mokslo ir verslo
specifiką bei patirtis vystant aukštųjų technologijų
sektoriuose veikiančias įmones

L4 = 0,15

Penktas parametras (P5) – fondo valdymo
struktūra
ir
pareiškėjo
savarankiškumas
(nepriklausomumas)

L5 = 0,20

Bendro finansavimo aspektai (kriterijus T3)

Y = 0,25

L3 = 0,30
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Pirmas parametras (P1) – gebėjimas pritraukti
privačių investuotojų lėšas
Antras parametras (P2) – pareiškėjo ir (ar) su juo max = 100 balų
susijusių juridinių asmenų ketinimas investuoti į (taikoma kiekvienam
fondą nuosavas lėšas
parametrui)
Trečias parametras (P3) – fondo
paskirstymo schemos pagrįstumas

pajamų

L1 = 0,45

L2 = 0,45

L3 = 0,10

36.1. Kriterijaus (T) balai apskaičiuojami šio kriterijaus parametrų balų sumą padauginant
iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi):


Ti    Ps   Yi .
 s


36.2. Kriterijaus parametro įvertinimas (Ps) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rp)
palyginant su geriausia to paties parametro reikšme (Rmax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus
parametro lyginamojo svorio (Ls). Kriterijaus parametras (Ps) įvertinamas pagal šią formulę:
Rp
Ps 
 Ls .
Rmax
36.3. Visi kriterijai ir jų parametrai yra kokybiniai, kurių reikšmės komisijos narių
nustatomos vertinant balais, išanalizavus pateiktą informaciją;
36.4. Bendras įvertinimas apskaičiuojamas sudedant visų kokybinių kriterijų įvertinimus.
37. Atlikusi pirminį paraiškų kokybinį vertinimą, „Invega“ kviečia pareiškėją
(-us) pateikti pasiūlymą (-us). Pasiūlymus kviečiamų pateikti pareiškėjų skaičių komisija nustato
atsižvelgdama į pateiktų paraiškų skaičių ir kokybinio vertinimo rezultatus.
38. Kvietimai pateikti pasiūlymus siunčiami el. paštu nurodytu paraiškoje. Kvietime turi
būti nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas ir reikalavimai verslo planui. Pareiškėjams, kurie
nekviečiami pateikti pasiūlymų, „Invega“ el. paštu, nurodytu pateiktoje paraiškoje, apie tai
nedelsdama praneša.
VII. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
39. Pateikdamas pasiūlymą, pareiškėjas sutinka su atrankos sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga.
40. Pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame voke ir taip, kaip nurodyta atrankos
sąlygų 20 punkte. Taip pat pareiškėjas turi pateikti ir elektroninę pasiūlymo versiją (elektroninei
versijai negalioja atrankos sąlygų 20 punkto reikalavimai) atrankos sąlygų 15 punkte nurodytu el.
pašto adresu. Esant neatitikimų tarp elektroninės pasiūlymo versijos ir pasiūlymo originalo,
vadovaujamasi pasiūlymo originalu.
41. Pareiškėjo pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu
patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas patvirtintas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu
bus laikomas tinkamu.
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42. Pareiškėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų
grupės narys. Jei pareiškėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba pasiūlymą pateikia ūkio
subjektų grupė, kurios bent vienas narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai
bus atmesti.
43. Pareiškėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra
konfidenciali. „Invega“, komisijos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti pareiškėjo
pateiktos informacijos, kurią pareiškėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai
skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti pareiškėjo nurodoma kaip
konfidenciali.
44. „Invega“ turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų
pateikimo terminą „Invega“ informuoja visus pareiškėjus, kuriems išsiųsti kvietimai teikti
pasiūlymus, el. paštu, nurodytu pateiktoje paraiškoje.
VIII. DETALUS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
45. „Invega“ numato vykdyti detalaus vertinimo susitikimus (toliau – susitikimas) su
kiekvienu pasiūlymą pateikusiu pareiškėju.
46. Apie konkretų susitikimų laiką ir vietą, „Invega“ informuoja pareiškėją el. paštu
nusiųsdama kvietimą į susitikimą.
47. Pareiškėjo, be pateisinamos priežasties neatvykusio į susitikimą, pasiūlymas
atmetamas.
48. Po susitikimų su pareiškėju (-ais) komisija atlieka galutinį pasiūlymų vertinimą pagal
atrankos sąlygų 36 punkte nustatytus kokybinius kriterijus.
IX. GERIAUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS
49. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, komisija nustato
pasiūlymų eilę ir geriausią pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas
pasiūlymas.
50. „Invega“ steigti fondą siūlo tam pareiškėjui, kurio pasiūlymas pripažintas geriausiu.
Likusieji į pasiūlymą eilę įrašyti pareiškėjai įtraukiami į rezervinį sąrašą. Jeigu pareiškėjas, kurio
pasiūlymas pripažintas geriausiu, raštu atsisako steigti fondą, tuo atveju „Invega“ gali siūlyti steigti
fondą pareiškėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po pareiškėjo,
atsisakiusio steigti fondą.
51. Bendrijos veiklos sutarties projektą rengia geriausią pasiūlymą pateikęs pareiškėjas, kuris
bendrijos veikloje dalyvaus kaip tikrasis narys. Į rengiamą bendrijos veiklos sutartį pareiškėjas privalės
įtraukti „Invegos“ pateiktas būtinas bendrijos veiklos sutarties sąlygas, kurios bus pateiktos pareiškėjui
kartu su pasiūlymu pasirašyti sutartį.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
52. „Invega“ pasilieka teisę, bet kuriuo atrankos metu, nutraukti atranką. Apie tokį
„Invegos“ priimtą sprendimą informuojami visi atrankoje dalyvaujantys pareiškėjai.
53. „Invegos“ priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatyta tvarka.
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