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KUO J.-C. JUNCKERIO PLANAS NAUDINGAS LIETUVAI?
Tikimasi pritraukti iš viso

EIB finansavimas:

386 mln. EUR

1,8 mlrd. EUR
investicijų

LIETUVA YRA 7

Šiuo metu pagal sutelktas su ESIF susijusias investicijas

6 305

19
Patvirtintų projektų ir MVĮ
susitarimų skaičius

MVĮ, kurios turėtų pasinaudoti
geresnėmis galimybėmis gauti
finansavimą, skaičius

2019 m. lapkričio mėn. duomenimis, J.-C.
Junckerio planas visoje ES padėjo sutelkti

Dabar siekiama, kad iki 2020 m.
pabaigos visoje ES būtų pritraukta

papildomų investicijų

investicijų

450,6 mlrd. EUR

500 mlrd. EUR

Į Europos strateginių investicijų fondą (ESIF) galima kreiptis norint finansuoti
projektus šiose srityse:

Bioekonomikos

Aplinkos ir efektyvaus
išteklių naudojimo

Socialinio sektoriaus

Mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir
inovacijų

Transporto

Skaitmeninės
ekonomikos

Regioninės plėtros

Energetikos

Mažesnių įmonių
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Įgyvendinant J.-C. Junckerio planą ne tik pritraukiama didelių investicijų, bet ir teikiama parama
projektų vykdytojams bei padedama kurti Europos kokybiškų projektų bazę. Abi iniciatyvos
atveria puikių galimybių projektų vykdytojams ir investuotojams. Europos investavimo
konsultacijų centras teikia tikslinę konsultacinę paramą ES investiciniams projektams rengti ir
plėtoti. Europos investicinių projektų portale viso pasaulio investuotojai gali susipažinti su
kokybiškais ES projektais.
Daugiau informacijos apie investavimo Lietuvoje sunkumus ir galimybes pateikiama šios šalies
ataskaitoje.

JUNKERIO PLANO REMIAMŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIAI
Lazerių technologija: SARGASAS

„Sargasas“ yra Vilniuje įsikūrusi gamybos įmonė, kurioje gaminamos metalinės detalės
lazeriams, daugiausia naudojamiems optomechanikos srityje. Savo gaminius įmonė parduoda
lazerius kuriančioms ir surenkančioms bendrovėms. Kad išliktų novatoriška tokiame
konkurencingame sektoriuje, įmonė „Sargasas“ turi nuolat investuoti į naują įrangą. Pagal J.-C.
Junckerio planą iš banko „Swedbank“ gauta paskola suteikė įmonei galimybę įsigyti naujų
mechanizmų, skaitmeninti verslą ir pasisamdyti naujų specialistų. „Sargasas“ siekia plėsti veiklą
į daugiau šalių.

€

Parama labai mažoms įmonėms: VFC
„Vilnius Factoring Company“ yra Lietuvoje veikianti privataus skolinimo įmonė. Naudodamasi
ES parama, VFC labai mažoms įmonėms ir ūkininkams Lietuvoje suteiks 10 mln. EUR
mikrokreditų, kurių vertė – iki 25 000 EUR. Paskoloms bus taikomi mažesni užtikrinimo
priemonės reikalavimai nei tradicinėms bankų paskoloms. Gautas lėšas galima investuoti tiek į
įmonės apyvartinį kapitalą, tiek ir į verslo plėtrą.

Pažangios energijos vartojimo efektyvumo paslaugos:
ENERGUS
„Energus“ teikia pažangias energijos vartojimo efektyvumo paslaugas dideliems pastatams,
tokiems kaip prekybos centrai. Įmonė siūlo konsultavimo paslaugas, projektuoja ir įrengia
energijos valdymo sistemas ir teikia priežiūros paslaugas, kad būtų užtikrinti optimalūs
rezultatai. Kad galėtų išplėsti savo veiklą ir įsigyti naujų medžiagų, pavyzdžiui, kabelių,„Energus“
iš banko „Swedbank“ gavo pagal J.-C. Junckerio planą garantuojamą paskolą. Dėl to buvo
galima padvigubinti darbuotojų skaičių (nuo 60 iki 120). Dabar įmonė planuoja įgyvendinti
naujus projektus, pavyzdžiui, kurti automatizuotus techninius įrenginius, kurie atpažįsta ir
atskiria skirtingas atliekas pagal jų formą ir medžiagą, perdirbimo procesams patobulinti.
Atkreipkite dėmesį, kad šis sąrašas nėra baigtinis ir jame pateikiami tik kai kurie projektai.
Visą projektų sąrašą skaitykite adresu www.eib.org/efsi/efsi-projects.

