
Finansavimo kryptys 2022-2027 metais

Gytis Junevičius – Lietuvos inovacijų centras



“Aš visada čiuožiau ne ten, kur ledo ritulys 
yra, o ten, kur jis bus”

Wayne Gretzky



Skaitmeninė ekonomika

Žiedinė ekonomika

Sidabrinė ekonomika

Jei tyrimai yra procesas, kuriame pinigai vyksta žiniomis, 

tai inovacijos yra procesas, kuriame žinios virsta pinigais

EUREKA

Krizė

- sen. gr. κρίσις = krisis –

sprendimas, lemiamas 

įvykis, staigus 

pasikeitimas

- kinietiškai „wei-chi“: 

“pavojus” ir “galimybė”



Viešoji parama verslui – skirtingi „žaidimo“ 

laukai ir taisyklės

Pirminės ŽŪ produkcijos 
gamyba

Gamyba

Paslaugos



Viešoji parama verslui – skirtingi „žaidimo“ 

laukai ir taisyklės (2)

Inovacijų kūrimas 
(MTEP)

Frascati vadovas
(2015)

Inovacijų diegimas

Oslo vadovas (2018)

Darbuotojų mokymai



MTEP
(Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra)

2022-01-19 6



Kokia įmonė vykdo MTEP ? 

2022-01-19 7



Naujas arba geresnis produktas

2022-01-19 8
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Sritis MTEPI - etapai/veiklos (pagal TPL)

MT

2. Žinių taikymo koncepcijos formulavimas

3. Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas/patvirtinimas

4. Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas

5. Maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias sąlygas, meno objekto 

projekto pristatymas visuomenei

EP

6. Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas

7. Prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas

8. Bandomosios partijos gamyba (versijos galutinis išbandymas)

9. Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji sukurto naujo produkto 

pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (arba) užsakovo)

I Pilotinės linijos kūrimas

MTEP



PAVYZDYS!!!

Pajamos: 100 000 EUR

Išlaidos: 60 000 EUR iš jų 10 000 EUR – išlaidos MTEP

Išlaidos taikant lengvatą: 50 000 + 10 000 x 3 = 80 000 EUR 

Pelnas nepritaikius lengvatos: 100 000 – 60 000 = 40 000 EUR

Pelnas taikant lengvatą: 100 000 – 80 000 = 20 000 EUR
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MTEP sąnaudų lengvata 

Kiek sutaupote ?



Galimybių laukas siekiant pritraukti 

viešus finansuotojus

Žydrieji vandenynai                Baltijos jūra

v.s. 
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ES viešosios investicijos 2021-2027



https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/


Pagrindinės programos ir fondai pagal 

daugiametę finansinę programą
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/


https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
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Struktūriniai fondai 2021-2027
https://www.esinvesticijos.lt/lt//pasirengimas-2021-2027/2021-2027-m-es-fondu-investiciju-

programos-rengimas

Galimybės verslui

https://www.esinvesticijos.lt/lt/pasirengimas-2021-2027/2021-2027-m-es-fondu-investiciju-programos-rengimas


2021–2027 M. SF INVESTICIJŲ PROGRAMOS PRIORITETAI

Programos prioritetas 

Pažangesnė Lietuva 

Žalesnė Lietuva

Geriau sujungta Lietuva

Socialiai atsakingesnė 

Lietuva

Piliečiams artimesnė 

Lietuva

Teisingos pertvarkos 

fondas

https://www.esinvesticijos.lt/lt//pasirengimas-2021-2027/2021-

2027-m-es-fondu-investiciju-programos-rengimas

https://www.esinvesticijos.lt/lt/pasirengimas-2021-2027/2021-2027-m-es-fondu-investiciju-programos-rengimas


NMA https://www.nma.lt/index.php/parama/12?tab=1

LVPA https://lvpa.lt/

MITA https://mita.lrv.lt/lt/kvietimai

APVA https://www.apva.lt/es-investicijos/2014-2020/nacionalines-investicijos-

kvietimai-teikti-paraiskas/

INVEGA https://invega.lt/verslui/20

Verta pasidomėti

https://www.nma.lt/index.php/parama/12?tab=1
https://lvpa.lt/
https://mita.lrv.lt/lt/kvietimai
https://www.apva.lt/es-investicijos/2014-2020/nacionalines-investicijos-kvietimai-teikti-paraiskas/
https://invega.lt/verslui/20
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Netiesioginė parama: viešosios paslaugos

MITA LIC

Versli Lietuva

Investuok Lietuvoje

Mokslo ir technologijų parkai

TVIC \ VIC

Invega Verslo inkubatoriai

. . . 

ESIC / SIC

Inovacijų agentūra?

Mokslo agentūra?
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LT viešosios investicijos 2021-2027



Šaltinis: LRV

Naujos kartos Lietuva



Šaltinis: LRV

Naujos kartos Lietuva



Šaltinis: LRV

Naujos kartos Lietuva



Šaltinis: LRV

Naujos kartos Lietuva



Šaltinis: LRV

Naujos kartos Lietuva



KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ ĮMONIŲ INFRASTRUKTŪRĄ
Nr. 13.1.1-LVPA-K-309

Galioja iki 2022-03-28 24:00 val.

Galimi pareiškėjai: MVĮ veikiančios KKI sektoriuje (ne trumpiau nei 2 metus), vidutinės pajamos per 3 

metus yra ne mažesnės nei 50 000 Eur ir ne mažiau nei 50 proc. pajamų gaunama iš KKI veiklos

Remiamos veiklos: KKI įmonių infrastruktūros įsigijimas, kūrimas ir diegimas, skirtas naujų KKI 

skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui; produktų kūrimo formų, 

sklaidos kanalų pasitelkimui ir KKI veiklos procesų pokyčiui.

Finansavimo dydis: pagalba pagal de minimis, didžiausia finansavimo suma yra iki 200 000 Eur;

pagalba ne pagal de minimis – iki 800 000 Eur.

Mažiausia finansavimo suma yra 100 000 Eur.

2022-01-19 26



Finansavimo intensyvumas ir tinkamos išlaidos

pagal de minimis reglamentą – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

ne pagal de minimis: 80 proc. – 70 proc. priklauso kas teikia paraišką

Tinkamos finansuoti išlaidos:                                                  iki80 proc. visų išlaidų

• Naujas pastato statyba, esamo rekonstrukcija, remonto (kapitalinio ar paprastojo)

• Projektavimo, kadastrinių ir geodezinių matavimų, statybinių tyrinėjimų, energijos suvartojimo 

audito ir t.t.

• kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir 

finansinės nuomos 

• patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos.

Projekto trukmė iki 2023 08 31

2022-01-19 27



Vertinimas

Pareiškėjo paskutiniųjų 3 metų vidutinio darbo našumo santykis su Lietuvos 

vidutiniu darbo našumu (60 balų) 

Prisidėjimo privačiomis investicijomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalis 

(proc.) (40 – balų).

Minimali balų suma – 32.
2022-01-19 28



KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIUI KURTI 
KONKURENCINGUS PRODUKTUS

Nr. 13.1.1-LVPA-K-310

Galioja iki 2022-02-2124:00 val.

Skirta suma – 10 551 449 Eur.  

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba – iki 4 000 000 Eur;

Kitoms KKI ekonominėms veikloms – iki 6 551 449 Eur;

Galimi pareiškėjai: MVĮ veikiančios KKI sektoriuje (ne trumpiau nei 2 metus), vidutinės pajamos per 3 metus 

yra ne mažesnės nei 30 000 Eur ir ne mažiau nei 50 proc. pajamų gaunama iš KKI veiklos

2022-01-19 29

Kūrybiniai čekiai COVID-19 priemonę - NE !!!!



Remiamos veiklos

1. Originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę

ir kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo ir (arba) žiedinės ekonomikos skatinimo produktų ir (arba)

paslaugų kūrimo ir (arba) veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo,

filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir panašios paslaugos, produktai ar procesai);

2. Skaitmeninių ir (arba) elektroninių platformų ar panašaus pobūdžio kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių

produktų ir (arba) paslaugų sklaidai (kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kituose subsektoriuose);

3. Pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios, papildytos realybės, ar kitų kultūros ir kūrybinių

produktų sukūrimas, panaudojant skaitmenines technologijas;

4. Kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas

skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos ir kituose

subsektoriuose).

2022-01-19 30



Finansavimo dydis

1. pagal de minimis – didžiausia finansavimo suma yra iki 200 000 Eur; Intensyvumas - 80 proc.

2. ne pagal de minimis:

2.1 „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ – iki 800 000 Eur.

2.2. Kitoms KKI ekonominėms veikloms – iki 400 000 Eur.

Intensyvumas: 50 -80 proc.

Mažiausia projektui skirta suma - 30 000 Eur.

Projekto trukmė iki 2023 03 31

2022-01-19 31



Tinkamos finansuoti išlaidos

2022-01-19 32

1. Kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos, 

programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos 

2. Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos.

3. Projektą vykdančio personalo DU bruto

4. Atlygio projektą vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis išlaidos, skirtos naujiems ir (ar) 

patobulintiems gaminiams, paslaugoms, veiklos procesams kurti ir (ar) diegti; 

5. Sukurtų produktų rinkodaros išlaidos .Šių išlaidų suma neturi viršyti 30 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų;

6. Komandiruotės išlaidos

7. Projekto vykdymui reikalingų patalpų nuomos išlaidos. Neturi viršyti 10 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų;

8. Tarptautinio partnerio, svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos;

9. Galimybių studijos, tyrimų, studijų, metodikų rengimo, mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimo išlaidos.



Vertinimas

Pareiškėjo (ir partnerio) planuojamo pardavimo pajamų augimo 2020 m. lyginant su 2023 m. 

santykis su prašomu finansavimu (70 balų)

Prisidėjimo privačiomis investicijomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalis (proc.) 

(30 – balų).

Minimali balų suma – 30
2022-01-19 33



Verslo modeliai → finansavimo pritraukimas 



Išlieka ne stipriausios ir net ne protingiausios rūšys, o tos, kurios geriausiai prisitaiko prie pokyčių.

(Čarlsas Darvinas)



Fotolia nuotr. / Gydytojas ir pacientė

Startuoliams efektyvių sprendimų beieškant

Išlikti negalima išnykti !
Kur padėsime kablelį?



VšĮ Lietuvos inovacijų centras

Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius
Tel.: +370 5 235 61 16   Faks.: +370 5 213 27 81

lic@lic.lt

Gytis Junevičius
+370 699 96660
g.junevicius@lic.lt
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