
Inovatyvaus verslo plėtros finansavimo 
galimybės čia ir dabar

Artūras Jakubavičius – Lietuvos inovacijų centras



Viešosios paramos galimybių verslui spektras

Kai pilnas šaldytuvas, bet nėra ką valgyti !



Finansavimo

galimybių 

meniu

https://2021.esinvesticijos.lt/

https://2021.esinvesticijos.lt/
igyvendinimas/kvietimai

https://eimin.lrv.lt/lt/1-mlrd-lt

https://2021.esinvesticijos.lt/
https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas/kvietimai
https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas/kvietimai
https://eimin.lrv.lt/lt/1-mlrd-lt


4

... “karšti“ kvietimai čia ir dabar

➢ Naujų produktų kūrimui (InoStartas)

➢ Aplinkai palankių produktų/technologijų kūrimui ir (arba) diegimui 

(ŽaliosInovacijos)

➢ Gamybos procesų skaitmeninimui ar automatizavimo įrangos diegimui

➢ Antikrizinio veiklos valdymo arba veiklos kaštų optimizavimo plano rengimui

➢ Atsinaujinančios energijos išteklių diegimui pramonės įmonėse

➢ Energijos vartojimo efektyvumui didinti pramonės įmonėse



ES SF 2021-2027 priemonė „InoStartas“ (VVL)
praktiniai patarimai

Dr.  A. Jakubavičius

Lietuvos inovacijų centras



InoStartas Paraiškų teikimas: iki 2023-03-31 (17:00 val.)

Pažangos priemonės pavadinimas Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą

Kvietimo Nr. 02-014-K

Veiklos pavadinimas Skatinti inovacijų pasiūlą (projekto trukmė – iki 18 mėn.)

Finansuojamos veiklos

Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams 

dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją 

sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir 

vakarų Lietuvos regionas)

Planuojama kvietimo finansavimo

suma, Eur
1 800 000 Eur (iš 6 800 000 Eur)

https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/inostartas.html

NETINKAMI: (1) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektoriai ir veiklos, (2) Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 25

straipsnyje nustatytus apribojimai bei (3) Reglamento (ES) Nr. 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatyti atvejai.

Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

- jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri EK sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

- sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte.

- kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos

https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/inostartas.html


Tik VVL regione 
veikiančioms 

įmonėms



PAREIŠKĖJAI: 

➢Įmonė (veikianti VVL):
➢ labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ);

➢ didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ

➢Pradedantysis inovatorius – PĮP pateikimo dieną:
➢ vykdantis veiklą < 1 metus, kurio pajamos ≥ 3 000,00 eurų, arba

➢ vykdantis veiklą >1 metus, kurio pajamos ≥ 3 000,00 eurų, ir neturintis 

patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė 

MTEP veiklų)

PARTNERIAI:
➢ MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė;

➢ mokslo ir studijų institucijos (MSI), MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ

Projekto trukmė – iki 18 mėn.

po sutarties pasirašymo



➢ Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP);

➢ Produkto parengimas rinkai * – suprantamas kaip inovacinė veikla, vykdoma užbaigus 

projekto MTEP veiklas iki sukurto produkto gamybos pradžios, reikalinga parengti produktą 

pardavimui, pvz., sukurto produkto bandymai ir standartizavimas, gamybinių pajėgumų 

projektavimas, vartotojo instrukcijų parengimas ir pan. Produkto dizaino sukūrimas, 

gamybinės įrangos ar įrankių įsigijimas nėra tinkamos veiklos

➢ Patentavimas *

Remiamos veiklos įmonėse

* Jei tai tik pareiškėjo veikla



Paramos suma

Remiamos veiklos Paramos suma (Eur) Pastaba

MTEP iki 200 000 BBIR 

Sukurto produkto parengimas rinkai * iki 80 000 De minimis

Patentavimas ** iki 30 000 De minimis

Min. – 40 000

Maks. – 200 000

* Sukurto produkto parengimas rinkai – jei produktas yra projekto metu vykdytos MTEP veiklos rezultatas (≥ 6 TPL)

** Patentavimas - jei yra susijęs su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla

Tinkamos išlaidos - tik po raiškos pateikimo.
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Tik MTEP



MTI matavimas

Frascati (2015) 
MTEP veikla – tai veiksmų, kuriuos 

MTEP vykdytojai sąmoningai atlieka 

naujoms žinioms įgyti, visuma.

EBPO
Mokslo, technologijų ir inovacijų (MTI) matavimas: 

Frascati vadovas (2015); Patentų statistikos vadovas (2009); Oslo vadovas (2018)

Oslo (2018) 
Inovacinė veikla – įmonės vykdoma 

kūrybinė, finansinė ir komercinė veikla, kuria 

siekiama inovacijų.

Inovacija yra naujas arba patobulintas 

produktas ar procesas (arba jų derinys), 

kuris ženkliai skiriasi nuo ankstesnių vieneto 

produktų ar procesų ir kuris yra prieinamas 

potencialiems naudotojams (produkto 

atveju) arba kuris vieneto yra naudojamas 

(proceso atveju).

MTEP nebūtinai yra inovacinės veiklos dalis.



MTEP verslo planas (privalomas priedas)

4. PRODUKTO, KURIAM PRAŠOMA FINANSAVIMO, KŪRIMO (TOBULINIMO) PLANAS

4.2. Projekto vykdymo komanda: pagrindžiama, kad pareiškėjas turi (arba yra numatęs) 

pakankamą kiekį tinkamos kvalifikacijos projektą vykdysiančių asmenų, nurodomas MTEP 

veiklų projekto vadovas.

4.2.1. Esami pareiškėjo ir partnerio darbuotojai, kurie bus atsakingi už MTEP veiklų vykdymą: 

4.2.2. MTEP veiklų vykdymui reikalingi papildomi pareiškėjo ir partnerio darbuotojai:

4.2.3. Užduotys, kurias atliks kiekvienas iš pareiškėjo ir partnerio MTEP veiklų darbuotojai, 

4.2.4. Projekto administravimo komanda: pareigos, patirtis, atsakomybės sritis.

4.3. Produkto kūrimui (tobulinimui) reikalingų MTEP veiklų pagrindimas. 

4.4. Nacionalinių ir tarptautinių tyrimų produkto kūrimo srityje apžvalga:

4.5. MTEP veiklų planas įgyvendinant projektą. Kiekvienai projekto veiklai pildoma atskira 

lentelė (lentelė turi būti tokio detalumo, kad atskleistų numatomų atlikti darbų turinį ir jų 

nuoseklumą):

4.6. Planuojamų gaminti produktų intelektinės nuosavybės klausimai: ar produktai bus 

patentuojami, jeigu taip, tai kur, kam priklausys intelektinė nuosavybė. Pagrindžiamas 

patentavimo poreikis ( jei patentavimo veikla įtraukta į projekto apimtį).

4.7. Produkto parengimo rinkai planas: pagrindžiamas poreikis, aprašomos planuojamos 

atlikti veiklos (pildoma, jei produkto parengimo rinkai veikla įtraukta į projekto apimtį).

4.8. MTEP projekto rizikų įvertinimas.

3. PRODUKTAI, KURIŲ KŪRIMUI

(TOBULINIMUI) PRAŠOMA

FINANSAVIMO

3.1. Numatomo sukurti naujo ar iš

esmės patobulinto produkto

aprašymas.

3.1.1. Aprašomos konkrečios

savybės, išmatuojamos

charakteristikos, techniniai

sprendimai ir pan., kuriais

pasižymės naujai kuriamas

produktas, kuriamo produkto

inovatyvumas. to (-ų) produkto (-

ų) naujumo lygis.

Frascati (2015)
Oslo (2018)
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Tik Sumani specializacija



Sumanios 

specializacijos 

koncepcija 
(LR Vyriausybės

2022 m. rugpjūčio 17 d. 

nutarimas Nr. 835  „Dėl 

mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros ir 

inovacijų (sumaniosios 

specializacijos) koncepcijos 

patvirtinimo) 

(turi atitikti bent vieną 

nurodytą prioritetą ir 

prioriteto tematiką)

MTEPI prioritetas Prioriteto tematika

Sveikatos

technologijos ir 

biotechnologijos

1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai.

2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės 

sveikatai.

3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

4. Saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai.

Nauji gamybos 

procesai, 

medžiagos ir 

technologijos

1. Fotonika ir lazerinės technologijos.

2. Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos.

3. Lanksčios produktų kūrimo, gamybos ir procesų valdymo, dizaino

technologijos.

4. Energijos vartojimo efektyvumas, išmanumas.

5. Atsinaujinantys energijos ištekliai.

Informacinės ir 

ryšių technologijos

1. Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė

analizė, apdorojimas ir diegimas.

2. Daiktų internetas.

3. Kibernetinis saugumas.

4. Finansinės technologijos ir blokų grandinės.

5. Audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos.

6. Išmaniosios transporto sistemos.
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MTEP vykdymas Jei projektas įgyvendinamas su partneriais, pareiškėjas turi patirti ne 

mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau 90 % šios veiklos tinkamų finansuoti 



Tinkamos finansuoti išlaidos: MTEP vykdymas (1)

Netinkamos išlaidos - patirtos ankstesniuose TPL nei nustatytas projekte kuriamo produkto “startinis”  TPL

5.4.1. MTEP paslaugų įsigijimo išlaidos *

5.4.2. Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų * (t.t. išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios

nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai)

5.4.3. Veiklos sąnaudos (medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams,

priskirtiniems trumpalaikiam turtui) išlaidos.

5.4.4. Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir

įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos (<50 % tinkamų išlaidų)

5.4.5. Projektą vykdančio personalo DU išlaidos

5.4.6. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos

5.4.7. Įrangos nuomos išlaidos (pro rata principu)

5.4.8. Pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (pro rata principu, <10 % tinkamų išlaidų)

* išlaidos kartu < 50 % tinkamų finansuoti išlaidų
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Galimas bazinės finansuojamosios dalies padidinimas, bet ne 

daugiau nei iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų

Didžiausia galima finansuojamoji dalis* 

atsižvelgiant į valstybės pagalbos gavėjo 

statusą 

Bazinė finan-

suojamoji dalis

Padidinama

vidutinėms

įmonėms

Padidinama labai 

mažoms ir mažoms 

įmonėms 

Padidinama už 

veiksmingą 

bendradarbiavimą 

Didelė įmonė Vidutinė įmonė Labai maža ir 

maža įmonė 

MT 50 proc. +10 proc. +20 proc. +15 proc. 65 proc. 75 proc. 80 proc.

EP 25 proc. +10 proc. +20 proc. +15 proc. 40 proc. 50 proc. 60 proc.

Veiksmingas bendradarbiavimas, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

i) vykdant projektą veiksmingai bendradarbiauja savarankiškos** įmonės:

— įmonės, kurių bent viena yra MVĮ, arba projektas vykdomas bent dviejose valstybėse narėse, arba 

valstybėje narėje ir EEE susitarimo susitariančiojoje šalyje, ir nė viena įmonė nepadengia daugiau kaip 

70 % tinkamų finansuoti išlaidų, arba

— įmonė ir bent viena MSI, kuri viena ar kartu padengia bent 10 % tinkamų finansuoti išlaidų ir turi 

teisę skelbti savo pačios mokslinių tyrimų rezultatus;

Tinkamos išlaidos: MTEP vykdymas (3)

** Savarankiška įmonė – įmonė, kuri pagal SVV įstatymą nėra priskiriama partnerinei arba susijusiai įmonei

* Finansuojamoji dalis pareiškėjui ir partneriams nustatoma atskirai/individualiai
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Produkto parengimas rinkai ir (arba) 

patentavimas
Tik pareiškėjo veiklos, su susijusios su MTEP veiklomis projekto 



Produkto parengimas rinkai De minimis

TINKAMOS finansuoti išlaidos (pvz.)

1. Paslaugų įsigijimo išlaidos

2. DU

3. ... ➢ Pagalbos intensyvumas sudaro iki 85 % visų projekto metu sukurto produkto parengimo rinkai

tinkamų finansuoti išlaidų

➢ Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma patentavimui – iki 80 000,00 eurų

➢ Finansuojama tik tuo atveju, jei veikla susijusi su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla ir

pasiekus ne mažesnį nei 6 technologinės parengties lygį

➢ Veiklą gali vykdyti tik pareiškėjas

pvz., sukurto produkto bandymai ir standartizavimas, gamybinių pajėgumų projektavimas, vartotojo 

instrukcijų parengimas ir pan.

Individuali fiksuotoji 

suma nustatoma 

atliekant PĮP vertinimą



Patentavimas De minimis

TINKAMOS finansuoti išlaidos*

1. Patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų

patentavimu susijusios paslaugos kaštai

2. Mokesčiai už išradimų patentavimą

➢ Pagalbos intensyvumas sudaro iki 85 % visų patentavimo tinkamų finansuoti projekto išlaidų

➢ Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma patentavimui – iki 30 000,00 eurų

➢ Finansuojama tik tuo atveju, jei yra susijusi su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla

➢ Patentavimo veiklą gali vykdyti tik pareiškėjas

Individuali fiksuotoji 

suma nustatoma 

atliekant PĮP vertinimą

* Patentavimui reikalingų dokumentų pateikimo arba patento gavimo išlaidos



Bendra„Vienai įmonei“ suteiktos de minimis pagalbos

suma kiekvienoje valstybėje narėje neviršija 200 000 Eur

(transporto – 100 000 Eur) per bet kurį trejų finansinių metų

laikotarpį.

➢ De minimis suma?

➢ Viena įmonė? t.t. visos susijusios įmonės/asmenys

De minimis pagalba
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Projektų atranka (gero projekto nustatymas)



Nauda ir kokybė (1)

KRITERIJUS BALAI

1. Projekto metu sukurtų produktų komercinimo 

potencialas

1)status quo, t. y. TPL prieš pradedant projekto veiklas (iki 17,5

balo)
Vertinimo skalė: 

4 etapas – skiriama 3,5 balo; 5- skiriama 7 balai, 6 etapas – skiriamas 10,5 balo; 7 etapas –

skiriama 17,5 balo.

2) įgyvendinus projektą pasiektas TPL (iki 17,5 balo)
Vertinimo skalė: 

6 etapas – 10,5 balo; 7 etapas – 14 balų; 8-9 etapas - 17,5 balo)

TPL (produktų vidurkis)

35



Sritis MTEP - etapai/veiklos MTEP - rezultatai

TMT

2. Žinių taikymo koncepcijos formulavimas Suformuluota žinių taikymo (t. y. produkto sukūrimo) 

koncepcija.

3. Koncepcijos įgyvendinamumo 

įrodymas/patvirtinimas

Nustatyti esminiai parametrai produktui kurti, įrodytas 

koncepcijos įgyvendinamumas.

4. Maketo (modelio), meno objekto projekto 

kūrimas ir testavimas

Veikiantis pirminis maketas (proceso, paslaugos ir kt. 

modelis), parengtas meno objekto projektinis siūlymas.

5. Maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias 

sąlygas, meno objekto projekto pristatymas 

visuomenei

Realioje veiklos aplinkoje veikiantis maketas (modelis), 

paruoštas meno objekto projektas.

EP

6. Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas Prototipas (prototipai, bandomosios proceso sistemos, 

paslaugos, žmogaus, kultūros ar visuomenės problemų 

sprendinio versijos).

7. Prototipo (bandomosios versijos) 

demonstravimas

Galutinis prototipas (galutinė proceso, sistemos, paslaugos, 

žmogaus, kultūros ar visuomenės problemų sprendinio 

versija).

8. Bandomosios partijos gamyba (versijos galutinis 

išbandymas)

Pagaminta galutinio produkto bandomoji partija, išbandyta 

galutinė versija.

9. Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji 

sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti 

vartotojo ir (arba) užsakovo)

Įvertinta galutinio produkto bandomoji partija.

Produktų kūrimas (TPL)



Nauda ir kokybė (2)

KRITERIJUS BALAI

2. Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų 

įgyvendinimo pabaigos įmonės pajamų, gautų iš įgyvendinant 

projektą ir tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų 

produktų, santykis su tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis 

X=Pajamos/Tinkamos išlaidos, 

25 balai - pirmiems 20 proc., 20 balų – sekantiems 20 proc., ir t.t.

25



Pajamos

Apyvarta iš 

sukurtų 

produktų

Apyvarta iš 

esamų produktų

Projekto metu 3 metai po projekto

Apyvarta iš 

sukurtų 

produktų

Įmonės pajamos, gautos iš tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų



Nauda ir kokybė (3)

KRITERIJUS BALAI

3. Projekto metu arba per 3 metus po projekto 

sukurto(s) produkto (inovacijos) reikšmingumo 

(NAUJUMAS) lygis 

Pasaulyje (bent vienas produktas) – 20 balų

Rinkoje (bent vienas produktas) – 15 balų

Įmonei (bent vienas produktas) – 5 balai

Naujumas: Oslo vadovas (Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting
Innovation Data, 3rd Edition, OECD, Eurostat), 2018

20



Nauda ir kokybė (4)

KRITERIJUS BALAI

4. Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų 

įgyvendinimo sukurtų pilnų etatų, skirtų tyrėjams dalyvauti 

įmonių MTEP veiklose, skaičius

20 balų - pirmiems 20 proc., 16 balų – sekantiems 20 proc., ir t.t.

20

Tyrėjas – asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą arba bent 3 metų MTEP veiklų vykdymo patirtį



Kriterijus BALAI

Sukurtų produktų potencialas (TPL; 

pradžia/pabaiga)

17,5; 10,5; 7; 3,5 

17,5; 14, 10,5

Pajamų iš naujų produktų (projektas+3 metai) / 

gautos investicijos

25, 20, 15, 10, 5

Kuriamų produktų naujumas (pasaulis, rinka, 

įmonė)

20, 15, 5

Sukurti tyrėjų pilni etatai (projektas+3 metai) 20, 16, 12, 8, 4

Minimumas – 50 balų

Nauda ir kokybė (5)



Priemonė
„Skatinti aplinkai palankių produktų arba
technologijų sukūrimą ir (arba) diegimą “

praktiniai patarimai

Dr.  A. Jakubavičius

Lietuvos inovacijų centras



Žalios inovacijos Paraiškų teikimas: iki 2023-02-28 (17:00 val.)

Pažangos priemonės pavadinimas Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos

Kvietimo Nr. 02-006-K

Veiklos pavadinimas Skatinti aplinkai palankių produktų sukūrimą ir (ar) diegimą

Finansuojamos veiklos MTEP ir I (projekto trukmė – iki 12 mėn.)

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur 5 000 000 Eur

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/skatinti-aplinkai-palankiu-produktu-arba-technologiju-sukurima-ir-arba-diegima

NETINKAMI: (1) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektoriai ir veiklos

Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

- jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri EK

sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

- sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte.

- kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos

https://2021.esinvesticijos.lt/priemones/skatinti-imones-pereiti-link-neutralios-klimatui-ekonomikos
https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/skatinti-aplinkai-palankiu-produktu-arba-technologiju-sukurima-ir-arba-diegima


PAREIŠKĖJAI: 

Ne pramonės srityje (ne EVRK2 sekcijos B ir C) ir ne trumpiau kaip 12 mėn. veikiantys SVV subjektai (TIK 

įmonės), atitinkantys specialiuosius atrankos kriterijus:

- kurio pajamos iš ne pramonės veiklos sudaro ne mažiau kaip 51 % visų veiklų pajamų;

- pardavimų pajamos iš ne pramonės srities veiklos per paskutinius finansinius metus:
- > 10 000 Eur (jei bus vykdomos 1 ir 2 veiklos);

- > 50 000 Eur (jei bus vykdoma 3 veikla)

- vykdo veiklas MTEP srityse (jei bus vykdomos 1 ir 2 veiklos), tenkinama bent viena sąlyga:
- per paskutinius 3 metus iki PĮP pateikimo vykdė MTEP veiklas (tai deklaravo Statistikos departamentui, vykdė viešosiomis lėšomis

finansuojamas MTEP veiklas);

- per paskutinius 3 metus iki PĮP pateikimo yra bendradarbiavęs (turi rašytinį susitarimą dėl bendradarbiavimo vykdyti MTEP veiklas, 

įgyvendinti bendrus projektus ir pan.) su MSI vykdant MTEP;

- yra sudaręs sutartį su MSI dėl PĮP planuojamų vykdyti MTEP veiklų;

- turi darbuotoją,  turintį MTEP veiklų vykdymo patirties ar kvalifikaciją vykdyti MTEP veiklas ir dirbantį Pareiškėjo įmonėje > 6 mėn.

Projekto trukmė – iki 12 mėn.

po sutarties sudarymo

- Finansavimas neskiriamas pareiškėjui, kuris per paskutinius kalendorinius metus yra pateikęs paraišką ir

įgyvendina projektus kaip pramonės sektoriaus SVV subjektas

- Pareiškėjas, gavęs finansavimą kaip ne pramonės sektoriuje veikiantis SVV subjektas, iki projekto

įgyvendinimo pabaigos negalės kreiptis dėl finansavimo pramonės sektoriaus įmonėms



➢ produktas/technologija, skirti gamtos ištekliams tausoti, beatliekei gamybai, atliekų

pakartotiniam naudojimui ir (ar) perdirbimui skatinti, neigiamam poveikiui aplinkai dėl oro

taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo mažinti;

➢ produktas/technologija, kurių neigiamas poveikis (jų pagaminimas, naudojimas, perdirbimas)

aplinkai yra mažesnis nei alternatyvių produktų/technologijų

Aplinkai palankus produktas (APP)

Atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

- mažės APP pagaminti sunaudojamų žaliavų kiekis arba jų taikymas padės sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį.

Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.;

- APP sunaudos mažiau energijos arba jų taikymas padės sunaudoti mažiau energijos. Pokytis – ne mažiau kaip 5

proc.

- APP pagaminti bus naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso bus nenaudojama jokių

kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padės sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų

medžiagų kiekį, arba padės iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo. Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.

- APP bus galima perdirbti pasibaigus jų galiojimo terminui arba APP taikymas padės perdirbti produktus pasibaigus

jų galiojimo terminui.



1. Aplinkai palankių produktų prototipų, atitinkančių užbaigtą MTEP

6 TPL sukūrimas arba esminis patobulinimas;

2. Aplinkai palankių produktų sukūrimas arba esminį patobulinimas

ir įdiegimas (naudojimas) pareiškėjo įmonėje arba įvedimą į rinką,

projekto metu vykdant bent vieno MTEP etapo veiklą pagal TPL;

3. Aplinkai palankių produktų įdiegimas (naudojimą) pareiškėjo 

įmonėje

Remiamos veiklos/poveiklės įmonėse

Įgyvendinant projektą gali būti vykdoma ne daugiau kaip viena poveiklė ir pagal ją įmonėje ar rinkoje 

kuriamas, tobulinamas, diegiamas, naudojamas ne daugiau kaip vienas aplinkai palankus produktas
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privalomai MTEP, jei vykdoma 1 ir/ar 2 veikla



MTI matavimas

Frascati (2015) 
MTEP veikla – tai veiksmų, kuriuos 

MTEP vykdytojai sąmoningai atlieka 

naujoms žinioms įgyti, visuma.

EBPO
Mokslo, technologijų ir inovacijų (MTI) matavimas: 

Frascati vadovas (2015); Patentų statistikos vadovas (2009); Oslo vadovas (2018)

Oslo (2018) 
Inovacinė veikla – įmonės vykdoma 

kūrybinė, finansinė ir komercinė veikla, kuria 

siekiama inovacijų.

Inovacija yra naujas arba patobulintas 

produktas ar procesas (arba jų derinys), 

kuris ženkliai skiriasi nuo ankstesnių vieneto 

produktų ar procesų ir kuris yra prieinamas 

potencialiems naudotojams (produkto 

atveju) arba kuris vieneto yra naudojamas 

(proceso atveju).

MTEP nebūtinai yra inovacinės veiklos dalis.
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Tinkamos išlaidos



Tinkamos finansuoti išlaidos

Vykdant 1 ir 2 poveikles:

– projektą vykdančio personalo DU išlaidos (t.t. su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

santykiais susijusios išlaidos)

– kitos tinkamos finansuoti projekto išlaidoms (fiksuota norma – 40 % nuo DU išlaidų)

Vykdant 3 poveiklę:

– aplinkai palankaus produkto įsigijimas ir įdiegimas.

Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant 

patirtas ir apmokėtas išlaidas

Parama iki:

- 50 000,00 Eur

- 95 proc. 



Bendra„Vienai įmonei“ suteiktos de minimis pagalbos

suma kiekvienoje valstybėje narėje neviršija 200 000 Eur

(transporto – 100 000 Eur) per bet kurį trejų finansinių metų

laikotarpį.

➢ De minimis suma?

➢ Viena įmonė? t.t. visos susijusios įmonės/asmenys

De minimis pagalba
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Projektų atranka (gero projekto nustatymas)



Nauda ir kokybė (1)

KRITERIJUS BALAI

1. Projektu vykdoma poveiklė

- vykdoma 3-čia poveiklė (aplinkai palankių produktų 

įdiegimas/naudojimas) – 6 balai

- vykdoma 1 poveiklė (aplinkai palankių produktų prototipų 

sukūrimas arba esminis patobulinimas) – 24 balai

- vykdoma 2 poveiklė (aplinkai palankių produktų sukūrimas arba 

esminis patobulinimas ir įdiegimas (naudojimas) arba įliejimas 

rinkoje) – 30 balų

30



Nauda ir kokybė (2)

KRITERIJUS BALAI

3. Produkto naujumo lygis (vykdant 1 ir 2 poveikles) 

Pasaulyje – 20 balų

Rinkoje – 10 balų

Naujumas: Oslo vadovas (Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting
Innovation Data, 3rd Edition, OECD, Eurostat), 2018

20



Nauda ir kokybė (3)

KRITERIJUS BALAI

3. Privačių investicijų dalis bendroje projekto vertėje

- Jeigu prisideda nuo 10 iki 19,99 proc. – 5 balai

- Jeigu prisideda nuo 20 iki 29,99 proc. – 15 balų

- Jeigu prisideda 30 arba daugiau proc. – 20 balų

20



Nauda ir kokybė (4)

KRITERIJUS BALAI

3. Projekto poveikis aplinkai  
Keturios aplinkai palankaus produkto (APP)savybės:
- mažės APP pagaminti sunaudojamų žaliavų kiekis arba jų taikymas padės sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį.

Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.;

- APP sunaudos mažiau energijos arba jų taikymas padės sunaudoti mažiau energijos. Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.

- APP pagaminti bus naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso bus nenaudojama jokių

kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padės sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų

medžiagų kiekį, arba padės iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo. Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.

- APP bus galima perdirbti pasibaigus jų galiojimo terminui arba APP taikymas padės perdirbti produktus pasibaigus

jų galiojimo terminui

- keičiamos dvi APP savybės – skiriamas 6 balai

- keičiamos trys APP savybės – skiriami 18 balų 

- keičiamos keturios APP savybės – skiriami 30 balų

30



Kriterijus BALAI

Projektu vykdoma poveiklė 6; 24, 30

Produkto naujumo lygis (vykdant 1 ir 2 

poveikles)

0; 10; 20

Privačių investicijų dalis bendroje projekto 

vertėje

0; 5; 15; 20

Projekto poveikis aplinkai 0; 6; 18; 30

Minimumas – 50 balų

Nauda ir kokybė (5)



Programa
„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ 

informacinių ir ryšių technologijų srityje
praktiniai patarimai

Dr.  A. Jakubavičius

Lietuvos inovacijų centras



Paraiškų teikimas: iki 2023-03-12 (12:00 val.)

Finansavimo tikslas
Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą informacinių ir ryšių 

technologijų srityje.

Kvietimo Nr. LT07-1-EIM-K05

Finansuojamos veiklos
Gamybos procesų skaitmeninimo ar automatizavimo įrangos

diegimas (projekto trukmė – iki 12 mėn.)

Planuojama kvietimo

finansavimo suma
2 989 952 Eur

Parama
200 000 – 600 000 Eur. 

https://norwaygrants.lt/programos/kvietimai/program/5/id/136/kvietimas_teikti_paraiskas_2

014_2021_m._norvegijos_finansinio_mechanizmo_programos_verslo_pletra_inovacijos_ir_mvi

_informaciniu_ir_rysiu_technologiju_srityje_

https://norwaygrants.lt/programos/kvietimai/program/5/id/136/kvietimas_teikti_paraiskas_2014_2021_m._norvegijos_finansinio_mechanizmo_programos_verslo_pletra_inovacijos_ir_mvi_informaciniu_ir_rysiu_technologiju_srityje_
https://norwaygrants.lt/programos/kvietimai/program/5/id/136/kvietimas_teikti_paraiskas_2014_2021_m._norvegijos_finansinio_mechanizmo_programos_verslo_pletra_inovacijos_ir_mvi_informaciniu_ir_rysiu_technologiju_srityje_
https://norwaygrants.lt/programos/kvietimai/program/5/id/136/kvietimas_teikti_paraiskas_2014_2021_m._norvegijos_finansinio_mechanizmo_programos_verslo_pletra_inovacijos_ir_mvi_informaciniu_ir_rysiu_technologiju_srityje_


PAREIŠKĖJAI: 

Gamybos MVĮ (privatus juridinis 

asmuo)

Partneriai – privatūs ir viešieji 

juridiniai asmenys registruoti 

Lietuvoje arba Norvegijoje.

Projekto trukmė – iki 12 mėn.

po sutarties pasirašymo

Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau nei 

priimtas sprendimas skirti projektui finansavimą !!!

Gamybos įmonė – EVRK 2 red. C sekcija 

„Apdirbamoji gamyba“, išskyrus:
- C 11 Gėrimų gamyba (išskyrus C 11.07 

Nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, 

pilstomo į butelius, vandens gamyba);

- C 12 Tabako gaminių gamyba

- C 19 Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

- C 21 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir 

farmacinių preparatų gamyba

- C 25.4 Ginklų ir šaudmenų gamyba, 

- C 30 Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

- C 33 Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas



Naujų technologinių sprendimų skirtų gamybos procesų skaitmeninimui ar 

automatizavimui diegimas (didinti darbo našumą)

Remiama veikla

Diegimas suprantamas kaip pradinė investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį:

- su esamos įmonės pajėgumo didinimu;

- įmonės produkcijos įvairinimu *, kai įmonė ima gaminti naujus produktus

- esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu **.

➢ * Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 

200 proc. pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią

➢ ** Jei pagalba suteikiama gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti 

turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per 3 ankstesnius finansinius metus.

Bet kokia pradinė investicija, kurią tas pats pagalbos gavėjas (grupės lygmeniu) pradeda per 3 metus nuo darbų, susijusių 

su kita remiama investicija tame pačiame NUTS 3 lygio regione, pradžios, laikoma vieno investicinio projekto dalimi.



Remiama veikla

Visuose projektuose turi būti numatyti ir įgyvendinami šie rezultato

rodikliai:

➢ planuojamas metinis apyvartos augimas (3 m. po projekto / 2022);

➢ planuojamas metinis pelno augimas (3 m. po projekto / 2022);

➢ įdiegtų naujų (naujų įmonei) IRT produktų / technologijų skaičius.

Reikia verslo plano !

(Rekomenduojama verslo plano forma yra skelbiama kartu su kvietimo 

dokumentais)
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Tinkamos išlaidos



Tinkamos finansuoti išlaidos

Ilgalaikis turtas:

- Materialus ilgailaikis turtas (įranga)

- Nematerialus ilgalaikis turtas (turi sietis su įranga: IT programos,

patento teisės, licencijos, praktinė patirtis arba kitas intelektinis

turtas)

Paslaugos - konsultacijos (iki 20 proc.)

Komandiruotės ir kelionės Lietuvoje (fiksuota norma km.) ir

užsienyje

Darbo užmokesčio išlaidos (konsultacijos, pirkimai, viešinimas)



Tinkam finansuoti išlaidų kompensavimas (1)

Investicijos į 

materialųjį ir 

nematerialųjį 

turtą

Mažoms įmonėms (Vilniaus apskritis) iki 55 %.

Vidutinėms įmonėms (Vilniaus apskritis) iki 45 %.

Mažoms įmonėms (Klaipėdos apskritis) iki 60 % .

Vidutinėms įmonėms (Klaipėdos apskritis) iki 50 %.

Mažoms įmonėms (Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio,

Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskritis) iki 70 %.

Vidutinėms įmonėms (Alytaus, Kauno, Marijampolės,

Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskritis) iki 60 %.



Konsultavimo paslaugos dėl pirkimų vykdymo

(įskaitant darbo užmokestį)

iki 50 %

(de minimis)

Konsultacijos įgyvendinant diegimą

Komandiruotės ir kelionės

Audito išlaidos (partnerio iš Norvegijos)

Komunikacijos ir viešinimo veiklos (įskaitant darbo

užmokestį)

Tinkam finansuoti išlaidų kompensavimas (2)



Bendra„Vienai įmonei“ suteiktos de minimis pagalbos

suma kiekvienoje valstybėje narėje neviršija 200 000 Eur

(transporto – 100 000 Eur) per bet kurį trejų finansinių metų

laikotarpį.

➢ De minimis suma?

➢ Viena įmonė? t.t. visos susijusios įmonės/asmenys

De minimis pagalba
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Projektų atranka (gero projekto nustatymas)



Nauda ir kokybė (1)

1. Pareiškėjo

inovacinis

potencialas

25 balai 25 balų bus suteikta projektams, jei per trejus metus iki

paraiškos pateikimo pareiškėjas yra sukūręs ir įdiegęs į rinką

daugiau nei vieną inovatyvų produktą / technologiją

15 balų bus suteikta projektams, jei per trejus metus iki

paraiškos pateikimo pareiškėjas yra sukūręs ir įdiegęs į rinką

bent vieną inovatyvų produktą / technologiją

5 balai bus suteikiami projektams, jei per trejus metus iki

paraiškos pateikimo pareiškėjas yra sukūręs, bent vieną

inovatyvų produktą / technologiją, tačiau neįdiegė jo į rinką,

arba paraiškos teikimo metu pareiškėjas kuria bent vieną

inovatyvų produktą / technologiją



Nauda ir kokybė (2)
2. Gaminamo 

produkto / 

technologijos 

komercinimo

potencialas

30 balų Aukštesnis įvertinimas suteikimas projektams, kurių gaminamo
produkto/ technologijos pateikimo į rinką aprašymas, pateiktas
verslo plane, yra ekonomiškai pagrįstas, nustatantis potencialius
vartotojus, analizuojantis projekto pareiškėjui gautiną naudą,
pagrindžiantis pelningumo prognozes, apimantis ilgalaikių
perspektyvų viziją, įvertinantis projekto įgyvendinimo riziką
10 balai bus suteikiami už kiekvieną dalį: 
1. aprašytas ir pagrįstas rinkos pasirinkimas ir planuojama užimti 
rinkos dalis. Įvertintos plėtros galimybės. Pagrindžiamos 
pelningumo prognozės.
2. identifikuotos pateikimo į rinką rizikos, aprašytos rizikų valdymo 
priemonės, padėsiančios sumažinti pateikimo į rinką kaštus ir laiką. 
Identifikuoti potencialūs vartotojai. 
3. kuriamo produkto / technologijos konkurencinis pranašumas. 
Produktas / technologija turi išskirtinį pranašumą kainos ar 
kokybės atžvilgiu prieš kitus rinkoje egzistuojančius panašius 
produktus / technologijas ir yra patrauklus vartotojui arba sukurto 
produkto / technologijos inovatyvumo/ naujumo lygis leis 
užtikrinti ilgalaikį konkurencinį pranašumą rinkoje.



Nauda ir kokybė (3)

3. Prognozuo-

jamas

pareiškėjo 

darbo 

našumo 

augimas

(Skaičiavimai turi 

būti pagrįsti ir 

patvirtinti 

nepriklausomo 

eksperto/ audito 

arba kito įmonėje 

dirbančio 

atitinkamos 

kompetencijos 

asmens bei įmonės 

vadovo)

25 balai 20 balų bus suteikta projektams, jei prognozuojamas 

darbo našumo augimas sudarys nuo 30 iki 39,9 proc.;

15 balų bus suteikta projektams, jei prognozuojamas 

darbo našumo augimas sudarys nuo 20 iki 29,9 proc.;

10 balų bus suteikti projektams, jei prognozuojamas darbo 

našumo augimas sudarys nuo 10 iki 19,9 proc.;

5 balai bus suteikti projektams, jei prognozuojamas darbo 

našumo augimas sudarys nuo 5 iki 9,9 proc.;

(padidėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo)



Nauda ir kokybė (4)

4. Dvišalė 

partnerystė

Paslaugų ir (ar) 

prekių pirkimas 

iš Norvegijos 

subjekto 

nepriskiriamas 

dvišaliams 

projektams ir 

balai už dvišalę 

partnerystę 

neskiriami

20 balų 10 balų, jei Norvegijos partnerio įtraukimas yra pagrįstas 

žiniomis (ekspertinėmis žiniomis, konsultacijomis ir pan.), o 

projekto vykdytojo ir partnerio iš Norvegijos bendradarbiavimas 

apsiriboja tik pagal šį kvietimą pateikto projekto įgyvendinimu.

Papildomi 5 balai bus skiriami už partnerio iš Norvegijos patirtį, 

kai tenkinama bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

- Per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo partneris 

iš Norvegijos įdiegė bent vieną IRT produktą/ technologiją, kuri 

padėjo pastarajam subjektui robotizuoti, automatizuoti ar 

skaitmeninti gamybos procesus;

- Per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo partneris 

iš Norvegijos dalyvavo bent viename projekte konsultuojant dėl 

gamybos procesų robotozavimo, automatizavimo ar 

skaitmeninimo.



Kriterijus BALAI

Pareiškėjo inovacinis potencialas 25; 15; 5; 0

Gaminamo produkto / technologijos 

komercinimo potencialas

30; 20; 10; 0

Prognozuojamas pareiškėjo darbo našumo 

augimas

20; 15, 10; 5; 0

Dvišalė partnerystė 20; 15, 10; 0

Minimumas – 40 balų

Nauda ir kokybė (5)



Priemonė
„Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio 

nuosmukio“ (VVL)
praktiniai patarimai

Dr.  A. Jakubavičius

Lietuvos inovacijų centras



Tik VVL regione 
veikiančioms 

įmonėms



MVĮ atsigavimas Paraiškų teikimas: iki 2023-02-20 (23:59 val.)

Pažangos priemonės pavadinimas Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui

Kvietimo Nr. 02-012-K

Veiklos pavadinimas Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio

Finansuojamos veiklos
Antikrizinės veiklos valdymo arba MVĮ veiklos kaštų optimizavimo 
paslaugų įsigijimas (projekto trukmė – iki 12 mėn.)

Planuojama kvietimo finansavimo

suma, Eur
2 500 000 Eur

NETINKAMI: Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektoriai ir veiklos

Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

- jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri EK sprendimu pripažinta

neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

- kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos

https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/labai-mazu-mazu-ir-vidutiniu-imoniu-atsigavimas.html

https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/labai-mazu-mazu-ir-vidutiniu-imoniu-atsigavimas.html


PAREIŠKĖJAI: 

➢ MVĮ, veikianti nemažiau 3 metus;

➢ Veikianti VVL regione

➢ Pardavimo pajamos iš pačių pagamintos produkcijos (suteiktų paslaugų):

➢ 2019 - 2021m. > 51proc.;

➢ 2019 m. > 200 000 Eur;

➢ sumažėjo > 10 proc. 2020m. palyginti su 2019m.

Projekto trukmė – iki 12 mėn.

po sutarties pasirašymo



1. Antikrizinės veiklos valdymo paslaugų įsigijimas
Antikrizinis veiklos valdymas – tam tikrų priemonių, kurios leidžia atkurti įmonės mokumą, pajamas ir 

apyvartą ir kuriomis siekiama kuo greičiau sugrąžinti ankstesnę – ikikrizinę – įmonės ekonominę būklę, 

planavimas ir įgyvendinimas. 

Antikrizinis veiklos valdymo procesas – procedūrų, kurios atliekamos, siekiant pagerinti įmonės veiklą ir 

leisti jai išeiti iš krizinės padėties, visuma 

2. MVĮ veiklos kaštų optimizavimo paslaugų įsigijimas
Veiklos kaštų optimizavimas – tai priemonės ir būdai, kuriais siekiama sumažinti su įmonės vykdoma veikla 

susijusias išlaidas, didinant įmonės veiklos efektyvumą. Veiklos kaštai apima tiesiogines parduotos 

produkcijos sąnaudas ir kitas veiklos sąnaudas (pardavimo, bendrąsias ir administracines, kurios apima 

nuomos, darbo užmokesčio ir kitas pridėtines išlaidas, taip pat žaliavų ir priežiūros išlaidas). Veiklos kaštams 

nepriskiriamos palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

Remiamos veiklos (tik viena - pasirinktinai)

Veiklos kaštų optimizavimas yra dalis antikrizinio veiklos valdymo

Antikrizinis veiklos valdymas gali apimti ne tik kaštus, bet ir procesus, žmogiškuosius išteklius, rinkodaros ar
vadybos sprendimus ir kt.
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Tinkamos išlaidos



Tinkamos finansuoti išlaidos

Paslaugų įsigijimas
1. Antikrizinės veiklos valdymo paslaugų įsigijimas (parama iki 10 000,00 Eur)

2. MVĮ veiklos kaštų optimizavimo paslaugų įsigijimas (parama iki 5 000,00 Eur)

Parama: iki 50 proc.

Pagrindimas: 3 komerciniai pasiūlymai

Fiksuota suma: nustatoma vertinimo metu

Komercinis pasiūlymas:

➢ konkretūs etapai, procesai (gamyba, 

valdymas, marketingas, finansai) ar 

veiklos, ką paslaugos teikėjas atliks, 

kad pateiktų rezultatą;

➢ konkretus rezultatas, t.y. ką tiekėjas 

įsipareigoja pateikti (pvz. ataskaita);

➢ kaina;

➢ terminai.



Bendra„Vienai įmonei“ suteiktos de minimis pagalbos

suma kiekvienoje valstybėje narėje neviršija 200 000 Eur

(transporto – 100 000 Eur) per bet kurį trejų finansinių metų

laikotarpį.

➢ De minimis suma?

➢ Viena įmonė? t.t. visos susijusios įmonės/asmenys

De minimis pagalba
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Projektų atranka (gero projekto nustatymas)



Nauda ir kokybė (1)

KRITERIJUS BALAI

1. Pareiškėjo pajamų kritimas

Vertinamas metinių pajamų už savo pagamintos produkcijos: (X1) 2020 m., palyginti

su 2019 m., sumažėjo daugiau kaip 10 proc. ir (X2) 2021 m., palyginti su 2019 m., –

daugiau kaip 5 proc. 

Skaičiuojama  pagal formulę 

Y = (X1+ X2) /2, kurioje:

Y – X1 ir X2 vidurkis (proc.). 

70 balai - pirmiems 20 proc., 56 balų – sekantiems 20 proc., ir t.t.

70



Nauda ir kokybė (2)

KRITERIJUS BALAI

2. MVĮ antikrizinio veiklos valdymo procesų praktinis 

pritaikymas

Vertinama, ar pareiškėjas projekte yra numatęs įsigyti 

tikslines paslaugas, skirtas antikriziniam veiklos 

valdymo procesui, ir įsipareigoja jo išvadas pradėti 

taikyti įmonės veikloje iki projekto įgyvendinimo 

pabaigos.

„TAIP“ - 30 balų; „NE“ – 0 balų

30



Kriterijus BALAI

Pareiškėjo pajamų kritimas 70; 56; 42; 28; 14

MVĮ antikrizinio veiklos valdymo procesų 

praktinis pritaikymas

0; 30

Minimumas – 50 balų

Nauda ir kokybė (3)



Priemonė
„ Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių 

diegimą pramonės įmonėse“ (VVL)
praktiniai patarimai

Dr.  A. Jakubavičius

Lietuvos inovacijų centras



Tik VVL regione 
veikiančioms 

įmonėms



AEI pramonei Paraiškų teikimas: iki 2023-02-28 (23:59 val.)

Pažangos priemonės pavadinimas Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos

Kvietimo Nr. 02-011-K

Veiklos pavadinimas
Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir 

Vakarų Lietuvos regionas)

Finansuojamos veiklos
Saulės elektrinės įrangos įsigijimas ir montavimas

(projekto trukmė – iki 24 mėn.)

Finansavimo suma, Eur 10 00 000 Eur (tame tarpe MVĮ – 6 000 000 Eur)

NETINKAMI: Reglamento (ES) Nr. 651/20141 straipsnio 2–5 dalyse ir 41 straipsnyje nustatyti apribojimai

Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

- jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri EK sprendimu pripažinta

neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

- kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos

https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/skatinti-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-diegima-

pramones-imonese-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regionas.html?lang=lt

https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/skatinti-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-diegima-pramones-imonese-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regionas.html?lang=lt
https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/skatinti-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-diegima-pramones-imonese-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regionas.html?lang=lt


Tinkami projektai

Pareiškėjai: pramonės įmonės, gaminantis 

vartotojas

Tinkamos veiklos: Saulės elektrinės įrangos

įsigijimas (t.t. montavimas)

Parama projektui (24 mėn.): 20 000- 300 000 

eurų

Paramos dalis: iki 60/70/80 proc.

- Atliktas energijos vartojimo

auditas (ne anksčiau kaip 2 metai iki

paraiškos pateikimo)

- > 3 metus veikianti pramonės

įmonė, kurios vidutinės metinės

pajamos iš savo pagamintos

produkcijos per pastaruosius dvejus

finansinius metus:

- > 300 000 Eur, jeigu pramonės

įmonė yra didelė įmonė,

- > 145 000 Eur, jeigu pramonės

įmonė yra MVĮ

https://www.ena.lt/energijos-
vartojimo-auditas/

EVRK2: B sekcija „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus: 

06 skyriaus, 08.92 klasės, 09.1grupės) ir C sekcija „Apdirbamoji 

gamyba“ (19 skyriaus veiklą)

https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/
https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/


Tinkamos finansuoti išlaidos

Papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti ir

apskaičiuojamos taip:

- jeigu investicijų į AEI gamybą išlaidų dalį visose investicinėse išlaidose galima lengvai nustatyti

kaip atskirą investiciją, pavyzdžiui, kaip jau esamų įrenginių papildomą dalį, ši su AEI susijusių

išlaidų dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos;

- jeigu investicijų į AEI gamybą išlaidų dalį galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai

naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos, šis abiejų investicijų

išlaidų skirtumas nurodo su atsinaujinančiąja energija susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas

finansuoti išlaidas.

Bent vienas 

komercinis

pasiūlymas
Saulės elektrinės įrangos įsigijimo 

(t.t. montavimo) išlaidos
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Projektų atranka (gero projekto nustatymas)



Nauda ir kokybė (1)

KRITERIJUS BALAI

1. Energijos, kurią numatoma gauti iš planuojamų įdiegti 

atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos 

gamybos pajėgumų, dalis bendrame pareiškėjo energijos 

sąnaudų balanse
Kuo didesnis šis energijos sąnaudų santykis, tuo didesnis balas..

Formulė: Y = X1/ X2, kurioje:

X1 – energija, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius 

naudojančius gamybos pajėgumus, išreikšta sąlyginiu vienetu (TNE);

X2 – bendras pareiškėjo energijos sąnaudų balansas, išreikštas sąlyginiu vienetu 

(TNE);

60 balai - pirmiems 20 proc., 48 balų – sekantiems 20 proc., ir t.t.

60



Nauda ir kokybė (2)

KRITERIJUS BALAI

2. Projekto efektyvumas

Kuo santykis didesnis, tuo didesnis balas.

Formulė: Y = X1/ X2, kurioje:

X1 – pareiškėjo planuojamų atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumai 

kW;

X2 – pareiškėjo prašoma finansavimo suma Eur;

30 balai - pirmiems 20 proc., 24 balų – sekantiems 20 proc., ir t.t.

30



Nauda ir kokybė (3)

KRITERIJUS BALAI

3. Pareiškėjai yra pramonės įmonės, kurios dar neturi įdiegtų 

atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų

„TAIP“ - 10 balų; „NE“ – 0 balų

10



Minimumas – 40 balų

Nauda ir kokybė (3)

Kriterijus BALAI

Projekto planuojamos AEI dalis bendrame 

pareiškėjo energijos sąnaudų balanse

60; 48; 36; 24; 12

Projekto efektyvumas 30; 24; 18; 12; 6

Neturėjo įdiegtų AEI pajėgumų 10; 0



Priemonė
„Didinti energijos vartojimo efektyvumą 

pramonės įmonėse“ (visa Lietuva)
praktiniai patarimai

Dr.  A. Jakubavičius

Lietuvos inovacijų centras



AEI pramonei Paraiškų teikimas: iki 2023-03-30 (17:00 val.)

Pažangos priemonės pavadinimas Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos

Kvietimo Nr. 02-013-K

Veiklos pavadinimas Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (visa Lietuva)

Finansuojamos veiklos
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse

(projekto trukmė – iki 36 mėn.)

Finansavimo suma, Eur 35 00 000 Eur

NETINKAMI: Reglamento (ES) Nr. 651/20141 straipsnio 2–5 dalyse ir 41 straipsnyje nustatyti apribojimai

Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

- jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri EK sprendimu pripažinta

neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

- kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos

https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/didinti-energijos-vartojimo-efektyvuma-imonese.html

https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/didinti-energijos-vartojimo-efektyvuma-imonese.html


Tinkami projektai (1)

Pareiškėjai: pramonės įmonės (MVĮ ir didelės)

Parama projektui (36 mėn.): 

75 000- 900 000 eurų

Paramos dalis: iki 30/40/50 proc. + 15 proc. VVL

- Atliktas energijos vartojimo

auditas (ne anksčiau kaip 2 metai iki

paraiškos pateikimo)

- Projektu siekiama bent 30 proc.

sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai

išmetamų šiltnamio efektą

sukeliančių dujų kiekį

- > 3 metus veikianti pramonės

įmonė, kurios vidutinės metinės

pajamos iš savo pagamintos

produkcijos per pastaruosius dvejus

finansinius metus:

- > 300 000 Eur, jeigu yra didelė

įmonė,

- > 145 000 Eur, jeigu yra MVĮ

https://www.ena.lt/energijos-
vartojimo-auditas/

EVRK2: B sekcija „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus: 

06 skyriaus, 08.92 klasės, 09.1grupės) ir C sekcija „Apdirbamoji 

gamyba“ (19 skyriaus veiklą)

https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/
https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/


Tinkami projektai (2)

Projekto veiklos 

gali būti 

įgyvendinamos 

viename ir/arba 

abiejuose 

regionuose 

Visa Lietuva - 30 mln.

Sostinė regionas –

15 mln.

VVL regionas – 20 

mln.

MVĮ – 19,5 mln. ir didelės įmonės – 15,5 

mln.

MVĮ – 7,5 mln.

Didėlės įmonės – 7,5 

mln.

MVĮ – 12 mln.

Didėlės įmonės – 8 

mln.



Tinkamos finansuoti išlaidos (1)
Bent vienas 

komercinis

pasiūlymas

Naujausios ir aplinkai palankios įrangos įsigijimo ir

technologinių sprendimų pritaikymo gamybos

procesuose išlaidos

Technologinis sprendimas – informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiama įranga ir (ar) 

gamybos įrenginių valdymo sensoriai, valdikliai ir vykdikliai, sudarantys sąlygas padidinti 

esamos gamybos įrangos energijos vartojimo efektyvumą ir (ar) reikalingi integruoti į naujai 

įsigyjamą įrangą ir (ar) esamus gamybos procesus

Visa planuojama diegti įranga ar technologiniai sprendimai turi atsispindėti 

energijos vartojimo audite



Tinkamos finansuoti išlaidos (1)

Naujausios ir aplinkai palankios įrangos

įsigijimo ir technologinių sprendimų

pritaikymo gamybos procesuose išlaidos

Jeigu investicijų į energijos vartojimo efektyvumą išlaidų dalį 
visose investicinėse išlaidose galima nustatyti kaip atskirą 
investiciją, ši su energijos vartojimo efektyvumu susijusių išlaidų 
dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos

Papildoma

įranga

Efektyvesnė 

įranga

Visais kitais atvejais investicijų į energijos vartojimo efektyvumą 
išlaidos nustatomos lyginant su panašiomis mažesnio energijos 
vartojimo efektyvumo investicijomis, kurios, tikėtina, būtų 
įvykdytos be pagalbos. Šių dviejų investicijų išlaidų skirtumas 
nurodo su energijos vartojimo efektyvumu susijusias išlaidas ir 
sudaro tinkamas finansuoti išlaidas

TIK - papildomos 

investicinės 

išlaidos, būtinos 

siekiant didesnio 

energijos vartojimo 

efektyvumo
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Projektų atranka (gero projekto nustatymas)



Nauda ir kokybė (1)

KRITERIJUS BALAI

1. Siekiama daugiau kaip 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir 

netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Vertinamas projekte tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažinimas, palyginti su bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu

Formulė: Y = (X1/ X2 )*100, kurioje:

X1 – pareiškėjo planuojamas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 

t/metus;

X2 – pareiškėjo pateiktoje audito ataskaitoje nurodomas bendras įmonės 

(pareiškėjo) išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis t/metus

60 balų - pirmiems 20 proc., 48 balų – sekantiems 20 proc., ir t.t.

60



Nauda ir kokybė (2)

KRITERIJUS BALAI

2. Projekto efektyvumas

Kuo santykis didesnis, tuo didesnis balas.

Formulė: Y = X1/ X2, kurioje:

X1 – pareiškėjo planuojamas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 

t/metus;

X2 – pareiškėjo prašoma finansavimo suma Eur;

20 balų - pirmiems 20 proc., 16 balų – sekantiems 20 proc., ir t.t.

20



Nauda ir kokybė (3)

KRITERIJUS BALAI

3. Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios metinis sutaupytos 

pirminės energijos kiekis yra didesnis

Kuo pramonės įmonės planuojamas sutaupyti metinis pirminės 

energijos suvartojimo kiekis (MWh/per metus) yra didesnis, tuo 

aukštesnis balas suteikiamas projektui.

20 balų - pirmiems 20 proc., 16 balų – sekantiems 20 proc., ir t.t.

20



Minimumas – 50 balų

Nauda ir kokybė (3)

Kriterijus BALAI

Siekiama daugiau kaip 30 proc. sumažinti 

tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį

60; 48; 36; 24; 12

Projekto efektyvumas 20; 16; 12; 8; 4

Metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis 20; 16; 12; 8; 4



Fotolia nuotr. / Gydytojas ir pacientė

Efektyvių investavimo sprendimų beieškant

Išlikti negalima išnykti !
Kur padėsime kablelį?

Skaitmeninių inovacijų centras

EDIH4IAE.LT

Kofinansuoja Europos Sąjunga



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

Artūras Jakubavičius
+370 687 36632

a.jakubavicius@lic.lt
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