UAB „You&Expert“ teikia profesionalias konsultacijas norintiems pasinaudoti Europos Sąjungos parama, rengia
visą reikiamą dokumentaciją paramai gauti, atlieka projektų vykdymą ir administravimą.

Kvietimas teikti projektus pagal priemonę „Naujos galimybės“
Remiamos veiklos

Įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Tinkamos finansuoti
išlaidos

• Baldų nuoma ar įsigijimas
• Įrenginių ar kitos įrangos nuoma ar įsigijimas
• Lankstinukų ir kitos dalomosios medžiagos rengimas, vertimas, maketavimas, spausdinimas,

Finansavimo dydis
Finansavimo
intensyvumas
Dalyvavimo
tarptautinėse
parodose įkainiai

Projekto trukmė
Reikalavimai įmonėms
ir projektams

Projekto pateikimo
laikotarpis

vizualinės medžiagos (plakatai, tentai) rengimas ir gamyba
• Stendo vietos nuoma
• Su stendo gamyba, pastatymu ir eksploatacija susijusių paslaugų pirkimas
• Renginio dalyvio mokestis
• Ekspozicijos, stendo, produkcijos pavyzdžių, renginiui reikalingų daiktų (įrangos, įrenginių,
baldų ir kt.) transportavimo paslaugų pirkimas
• Darbo užmokesčio ir komandiruočių į užsienį išlaidos
Minimali paramos suma 15.000 Lt, maksimali – 150.000 Lt
iki 60 procentų
Tarptautinių parodų šalys

Fiksuotas maks.
įkainis (be PVM)
35.123 Lt

Austrija, Baltarusija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Gruzija, Latvija, Lenkija,
Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Ukraina,
Uzbekistanas, Vengrija
Armėnija, Belgija, Italija, Ispanija, Izraelis, Arabų Emiratai, Jordanija,
35.733 Lt
D.Britanija, Airija, Kazachstanas, Liuksemburgas, Norvegija, Prancūzija,
Rusija, Slovakija, Šveicarija, Vokietija
Azerbaidžanas, Bahreinas, Kinija, Indija, Japonija, JAV, Kanada, Kataras,
37.433 Lt
Kinija, Kirgizija, Kuveitas, Omanas, PAR, P.Korėja, Saudo Arabija,
Singapūras, Turkmėnistanas
iki 24 mėn.
• Įmonės metinės pajamos pagal paskutinių finansinių metų patvirtintus dokumentus turi būti
ne mažesnės kaip 500.000 Lt ir bendrų pardavimų struktūroje turi sudaryti ne mažiau kaip
50% pačios įmonės pagamintos produkcijos (suteiktų paslaugų) pardavimai.
• Bendra de minimis pagalbos suma, suteikta įmonei per 3 metus, neturi viršyti 690.560 Lt.
• Po projekto įgyvendinimo 3 metus įmonės eksporto pajamos kas metus turi augti ne mažiau
kaip 10 %.
iki 2013-05-27

Siūlome Jums savo aukštos kvalifikacijos paslaugas.
Su pagarba,
Direktorė Lina Adomauskaitė
8-657-62554
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