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Finansų įstaigoms pagal sąrašą 

 

 

DĖL SKATINAMOSIOS FINANSINĖS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMUI PASKELBTOS 

FINANSŲ TARPININKŲ ATRANKOS 

  

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. 

sausio 19 d. Bendrovės interneto svetainėje www.garfondas.lt paskelbtas kvietimas teikti prašymus 

dėl dalyvavimo įgyvendinant skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių 

žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti 

COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ (toliau – Finansinė priemonė), kurios finansavimui 

papildomai skirta 44,818 mln. Eur (finansavimo suma padidinta iki 134,818 mln. Eur Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų).  

Pagrindinis Finansinės priemonės tikslas – padėti ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio 

ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, COVID-19 ligos protrūkio 

laikotarpiu susidūrusiems su apyvartinio kapitalo trūkumu, gauti finansavimą lengvatinių paskolų 

forma. Detalus finansų tarpininkų atrankos ir Finansinės priemonės sąlygų aprašymas pateikiamas 

Apraše. 

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės 

„Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir 

prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ 

su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau – Schema). 

Vadovaujantis Schema, nustatytos tokios pagrindinės Finansinės priemonės įgyvendinimo 

sąlygos: 

- Finansinė priemonė įgyvendinama Lietuvos Respublikos teritorijoje; 

- finansų tarpininkai prie Finansinės priemonės įgyvendinimo (paskolų galutiniams 

naudos gavėjams teikimo) neprisideda savo lėšomis, t. y. Finansinė priemonė  

įgyvendinama tik Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis; 

- jokios paskolų užtikrinimo priemonės iš Finansinės priemonės lėšų suteiktoms 

paskoloms netaikomos ir finansų tarpininkas neturi teisės jų reikalauti iš paskolų gavėjų; 

https://garfondas.lt/
https://garfondas.lt/uploads/documents/PASKOLU_FONDAS/Covid_lengvatines_paskolos/ZUPGF_COVID19_paskolos_Igyvendinimo_salygu_aprasas.pdf


- finansų tarpininkas nustato paskolos gavėjų mokamus finansų tarpininkui mokesčius, 

tačiau privalo laikytis šių taisyklių: 

• visi paskolos gavėjo finansų tarpininkui mokami paskolos administravimo mokesčiai 

negali būti didesni nei 2 procentai nuo paskolos sumos, bet bendra paskolos 

administravimo mokesčių suma, kurią iš viso paskolos gavėjas turi sumokėti už 

paskolą, negali būti mažesnė kaip 150 Eur ir didesnė kaip 2 500 Eur; 

• paskolos lėšos gali būti naudojamos administravimo mokesčiams mokėti; 

- paskolos turi būti išmokėtos iki 2021 m. birželio 30 d.; 

- paskolų teikimo sąlygos: didžiausia vienam paskolos gavėjui suteikiamos paskolos suma 

– 1 000 000 (vienas milijonas eurų) Eur, vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiama 

tik viena paskola pagal Finansinę priemonę; paskolos terminas iki 3 metų (36 mėnesių); 

palūkanos - fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 proc. iki 0,69 proc., priklausomai 

nuo paskolos gavėjo dydžio ir paskolos trukmės; 

- paskolos teikiamos apyvartiniam kapitalui finansuoti. 

Finansų tarpininkų atrankos ir Finansinės priemonės įgyvendinimo sąlygos: 

https://garfondas.lt/lt/covid19/lengvatine-paskola-covid-19/kvietimas-finansu-tarpininkams. 

Iškilus klausimams, kreipkitės nurodytais kontaktais: 

Vaida Stamburaitė, vyr. finansinių priemonių projektų vadovė, tel. (8 5) 264 97 12, el. 

paštas: vaida.stamburaite@garfondas.lt. 

Laukiame Jūsų aktyviai dalyvaujant paskelbtoje atrankoje skatinamosios finansinės 

priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, 

perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ 

įgyvendinimui. 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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