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rezultatai

ĮŽANGA
Ūkio ministerijos administruojamos Europos Sąjungos
(toliau – ES) struktūrinių fondų investicijos 2014–2020
m. laikotarpiu – tai atsiveriančios galimybės sustiprinti
Lietuvos ekonomiką, prisidėti prie jos augimo ir kartu
kurti mokslinėmis inovacijomis grįstą, efektyvią, tvarią ir
pasauliniu mastu konkurencingą visos ES ekonomiką.
Šio investicinio periodo tikslas – visuomenę pasiekiančios tvarios
investicijos. Todėl naujuoju finansavimo periodu orientuojamasi
į apskaičiuojamą ekonominę grąžą teikiančias, toliaregiškas ir
progresyvias investicijas į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą
ir inovacijas (MTEPI), energetinį efektyvumą, smulkiojo ir vidutinio
verslo konkurencingumo bei eksporto skatinimą, kultūros ir gamtos
paveldo objektų žinomumo didinimą bei žmogiškuosius išteklius ir
darbuotojų kompetencijų stiprinimą.
Svarbiausios 2014–2020 m. struktūrinių fondų investicijų laikotarpio
naujovės – ypatingas dėmesys smulkiajam ir vidutiniam verslui.
Paraiškų rengimas ir vertinimas supaprastintas tuo, kad, vertinant
dalį projektų, taikomas dviejų etapų konkursas: pirmame etape
ekspertai patikrina pačią idėją (nepildo visos paraiškos) ir tik
tuomet, jei idėja tinkama, yra pildoma visa paraiška. Taip pat
praplėstas ir visuotinės dotacijos būdu (čekiais) įgyvendinamų
priemonių spektras. Be to, naujuoju finansavimo laikotarpiu
investuojant į MTEPI, finansavimas bus skiriamas tik projektams,
kuriuos numatoma įgyvendinti sumaniosios specializacijos srityse,
t. y. srityse, kuriose Lietuva yra stipriausia bei kuriose sutelktas
mokslo ir verslo potencialas.
Skatinant didesnį investicijų efektyvumą ir kokybę naujuoju
2014–2020 m. investicijų laikotarpiu projektų finansavimui bus
plačiau naudojamos tokios finansinės priemonės kaip paskolos,
garantijos, rizikos kapitalo fondai ir kita. Taip finansuojami
projektai padės sukaupti grįžusių lėšų, sukurs grąžą ir lėšos galės
būti naudojamos kelis kartus. Taip pat šios finansinės priemonės
smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams padės palankesnėmis
sąlygomis pasiskolinti verslo pradžiai ir paskatins imtis naujų veiklų,
palengvins finansavimo gavimo naštą, sumažins sąnaudas ir leis
lengviau planuoti jau esamo verslo plėtrą.
Siekiant dar didesnio investavimo skaidrumo šio laikotarpio
priemonės yra viešai pristatomos ir aptariamos, o projektų atrankos
bei naudos ir kokybės vertinimo kriterijai derinami su socialiniais ir
ekonominiais partneriais.
2014–2020 m. ES investicijų lėšos – tai ne tik daugiau galimybių
pradėti ar plėtoti jau turimą verslą, bet ir pagerėjusios sąlygos
vietinių ir užsienio investicijų pritraukimui, padidėjęs verslo
konkurencingumas ir aktyvesnis visos šalies ekonominis augimas.
Ūkio ministras Evaldas Gustas
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Siekiant dar didesnio
investavimo skaidrumo
šio laikotarpio priemonės
yra viešai pristatomos ir
aptariamos, o projektų
atrankos bei naudos ir
kokybės vertinimo kriterijai
derinami su socialiniais ir
ekonominiais partneriais.

2007–2013 m.
ES finansavimo periodo rezultatai

BENDRI REZULTATAI

PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS
IŠMOKĖTOS LĖŠOS –

SUKURTA NAUJŲ DARBO VIETŲ

1587 mln.

8 541

1007 mln.
PRITRAUKTA PRIVAČIŲ
INVESTICIJŲ

VERSLAS
iki 2015 m. pabaigos
SVV subjektams suteiktos

2545 4028
paskolos

garantijos

atliktos

priimti

87

rizikos kapitalo
investicijos

4736
sprendimai
kompensuoti
palūkanas

Įgyvendinant
projektus įsteigtos
naujos įmonės

1059
34

Įmonės, pradėjusios
eksportuoti produkciją ir
(arba) išplėtusios eksportą į
naujas ar esamas rinkas

966

PRITRAUKTI
INVESTUOTOJAI
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TURIZMAS

331

Sukurtas naujas ar atnaujintas
turistų traukos objektas

MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRA

1210

1395

SUKURTŲ DARBO
VIETŲ MTTP
SRITYJE

ĮGYVENDINTI
MTTP PROJEKTAI

3712
TYRĖJAI IR PAGALBINIS
PERSONALAS ATLIKĘ DARBUS
ĮGYVENDINANT PROJEKTUS

ENERGETIKA

629 MW
energijos gamybos pajėgumų,
naudojančių biomasę,
galios padidėjimas

901

atnaujintas viešosios
paskirties pastatas

(energijos taupymo požiūriu)
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215

ĮKURTA NAUJŲ
TECHNOLOGINIŲ
ĮMONIŲ
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1. PASKOLOS IR KITI FINANSINIAI INSTRUMENTAI

DAUGIAU INFORMACIJOS

1.1 PASKOLŲ PRIEMONĖS IR PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

PRIEMONĖ

„ATVIRAS KREDITŲ FONDAS (AKF)“
Tikslas

PASKOLŲ PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

1.1

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:

Teikti paskolas verslo pradžiai ir plėtrai smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektams palankiomis palūkanų normomis.

Kas gali gauti
finansavimą?
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.

KUR
KREIPTIS?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Nacionalinės lėšos –

57 mln. Eur

11,7 mln. Eur

Finansuojamos
veiklos

FINANSavimo SUMOS

Paskolos lėšos skiriamos verslo pradžiai
ir plėtrai (tiek investicinės, tiek apyvartinės paskolos).

Pagal priemonę iš AKF teikiamos iki 434 430
Eur paskolos smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektams. Atrinkti bankai prie kiekvienos
AKF paskolos turi prisidėti ne mažiau kaip
25 proc. savų lėšų.

AB bankas „Citadele“, www.citadele.lt
UAB „Medicinos bankas, www.medbank.lt

DAUGIAU INFORMACIJOS

1.1 PASKOLŲ PRIEMONĖS IR PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

PRIEMONĖ

„PASIDALINTOS RIZIKOS PASKOLOS“
Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:

Padėti smulkiajam ir vidutiniam verslui pasiskolinti
verslo plėtrai reikalingų lėšų.

Kas gali gauti
finansavimą?
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.

KUR
KREIPTIS?
6

Finansuojamos
veiklos
Paskolos investicijoms, apyvartinėms
lėšoms papildyti, jei dėl tokio finansavimo plečiama smulkiojo ir vidutinio
verslo subjekto veikla.

AB „Šiaulių bankas“, www.sb.lt
AB SEB bankas, www.seb.lt
AB Swedbank, www.swedbank.lt

ES struktūrinių fondų lėšos –

Nacionalinės lėšos –

88 mln. Eur

26 mln. Eur

FINANSavimo SUMOS

Iki 4 778 730 Eur (ne mažiau kaip
50 proc. kiekvienos paskolos sumos
turi sudaryti banko lėšos).

1. PASKOLOS IR KITI FINANSINIAI INSTRUMENTAI

1.1 PASKOLŲ PRIEMONĖS IR PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

PLANUOJAMA PRIEMONĖ

„ATVIRAS KREDITŲ FONDAS 2“

Kas gali gauti
finansavimą?
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.

37,7 mln. Eur

Finansuojamos
veiklos
Teikiamos paskolos ir finansuojami
lizingo sandoriai.

FINANSavimo SUMOS

Pagal priemonę bus teikiamos iki 450 tūkst.
eurų paskolos smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektams. Atrinkti finansų tarpininkai prie
kiekvienos paskolos turi prisidėti ne mažiau
kaip 25 proc. savų lėšų.

1.1 PASKOLŲ PRIEMONĖS IR PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

PLANUOJAMA PRIEMONĖ

„PASIDALYTOS RIZIKOS PASKOLOS“
Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:

Užtikrinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
galimybes gauti finansavimą iš finansų įstaigų jų
vykdomiems projektams įgyvendinti.

Kas gali gauti
finansavimą?
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.

KUR
KREIPTIS?

ES struktūrinių fondų lėšos –

iki 90,4 mln. Eur

Finansuojamos
veiklos
Paskolos skirtos smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektų investicijoms finansuoti
ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui
papildyti.

Finansų tarpininkų atranką vykdys:
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA),
www.invega.lt

1.1

Nacionalinės lėšos –

PASKOLŲ PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

Pagerinti galimybes gauti finansavimą smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektams per atrinktus finansų tarpininkus (kredito
įstaigas) teikiant paskolas palankiomis palūkanų normomis bei
finansuojant lizingo sandorius.

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:

DAUGIAU INFORMACIJOS

Tikslas

FINANSavimo SUMOS

Paskolos iki 4 mln. eurų teikiamos per atrinktus finansų tarpininkus (kredito įstaigas). 50
proc. teikiamos paskolos sumos turi sudaryti
finansų tarpininko lėšos.

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas ir naujas
priemones rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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1. PASKOLOS IR KITI FINANSINIAI INSTRUMENTAI

DAUGIAU INFORMACIJOS

1.1 PASKOLŲ PRIEMONĖS IR PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

JUNGTINĖ PRIEMONĖ „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“

Tikslas

PASKOLŲ PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

1.1

A. DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS NR. 03.1.1-IVG-T-809
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ VERSLUMUI DIDINTI

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:

Padidinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų verslumo lygį.

Kas gali gauti
finansavimą?
Smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektai.

FINANSavimo SUMOS

Palūkanos dalinai kompensuojamos:
• garantuotoms UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
(toliau – INVEGOS) individualiomis garantijomis
paskoloms ir lizingo sandoriams, finansuojamiems
finansų įstaigos nuosavomis lėšomis;

• garantuotoms ir negarantuotoms INVEGOS individualiomis garantijomis paskoloms ir lizingo sandoriams,
finansuojamiems valstybės biudžeto lėšomis;
• portfelinėmis garantijomis garantuotoms paskoloms
ir lizingo sandoriams, finansuojamiems ES struktūrinių
fondų lėšomis;
• paskoloms/ lizingo sandoriams, finansuojamiems ES
struktūrinių fondų lėšomis.

8

8 688 601 Eur

Finansuojamos
veiklos

• negarantuotoms INVEGOS individualiomis garantijomis investicinėms paskoloms ir lizingo sandoriams, finansuojamiems finansų įstaigos nuosavomis lėšomis;

KUR
KREIPTIS?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Finansų tarpininkų atranką vykdo:
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA),
www.invega.lt

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams dalinai
kompensuojamos palūkanos:
Savivaldybė

Įmonė veikia
iki 5 metų

Įmonė veikia
daugiau nei
5 metus

Vilniaus/Kauno/ Klaipėdos

Iki 80 proc.

Iki 50 proc.

Kitos savivaldybės

Iki 95 proc.

Iki 95 proc.

Visose Lietuvos savivaldybėse veikiantiems smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektams, pasirinkusiems pasidalytos
rizikos paskolų ir/arba lizingo sandorius, finansuojamus
ES struktūrinių fondų lėšomis – iki 50 proc.

Didžiausia finansavimo suma

Vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui suteiktos
bendros de minimis pagalbos suma (per visas priemones)
negali viršyti 200 000 Eur per 3 finansinių metų laikotarpį
(pagalbos suma kelių transporto sektoriaus įmonei per trejus
fiskalinius metus negali neviršyti 100 000 Eur).

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

1.1 PASKOLŲ PRIEMONĖS IR PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

B. DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS NR. 03.3.1-IVG-T-810
LABAI MAŽŲ, MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ PRODUKTYVUMUI DIDINTI

Kas gali gauti
finansavimą?
Labai mažos, mažos ir vidutinės
įmonės, veikiančios gamybos ir
paslaugų sektoriuje.

Finansuojamos
veiklos
INVEGOS garantija garantuotų ir
negarantuotų paskolų dalinis palūkanų
kompensavimas toms įmonėms, kurios
bus gavusios investicinę paskolą, finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis,
modernių technologijų diegimui.

8 688 601 Eur

FINANSavimo SUMOS
Kompensuojama iki 50 proc. pagal investicines
paskolas per 36 mėnesius sumokėtų palūkanų.

Didžiausia finansavimo suma
Vienai įmonei suteiktos bendros de minimis pagalbos
suma (per visas priemones) negali viršyti 200 000 Eur
per 3 finansinių metų laikotarpį (pagalbos suma kelių
transporto sektoriaus įmonei per trejus fiskalinius
metus negali neviršyti 100 000 Eur).

1.1 PASKOLŲ PRIEMONĖS IR PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

C. DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS NR. 04.2.1-IVG-T-811
PRAMONĖS ĮMONIŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMUI DIDINTI
Tikslas

1.1

ES struktūrinių fondų lėšos –

PASKOLŲ PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

Palengvinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, grąžinančių
finansų įstaigoms paskolas ar vykdančių finansinės nuomos
(lizingo) sutarties nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą,
taip pat papildomai skatinant įmonių produktyvumo augimą.

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:

DAUGIAU INFORMACIJOS

Tikslas

DAUGIAU INFORMACIJOS

1. PASKOLOS IR KITI FINANSINIAI INSTRUMENTAI

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse.

ES struktūrinių fondų lėšos –

4 344 300 Eur

Kas gali gauti
finansavimą?
Pramonės įmonės,
atlikusios energijos
vartojimo auditą ir
diegiančios siūlomas
energijos efektyvumo
didinimo priemones.

KUR
KREIPTIS?

Finansuojamos
veiklos
Dalinis paskolų ir lizingo sandorių,
skirtų įrangai ir technologijoms,
įgalinančioms didinti įmonių
energijos vartojimo efektyvumą,
diegti, palūkanų kompensavimas
pramonės įmonėms.

Projektų atranką vykdo
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA),
www.invega.lt

FINANSavimo SUMOS

Kompensuojama iki 100 proc. per 60 mėnesių sumokėtų palūkanų.

Didžiausia finansavimo suma

Vienai įmonei suteiktos bendros de minimis pagalbos suma (per visas
priemones) negali viršyti 200 000 Eur per 3 finansinių metų laikotarpį
(pagalbos suma kelių transporto sektoriaus įmonei per trejus fiskalinius
metus negali neviršyti 100 000 Eur).

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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1. PASKOLOS IR KITI FINANSINIAI INSTRUMENTAI

DAUGIAU INFORMACIJOS

1.2 GARANTIJŲ PRIEMONĖS

PRIEMONĖ

Tikslas

PASKOLŲ GARANTIJOS

1.2

„GARANTIJŲ FONDAS 2“

Teikti garantijas kredito įstaigoms už smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektų investicines paskolas arba apyvartines
paskolas, susijusias su verslo plėtra, bei finansinės nuomos
(lizingo) sutartis, tokiu būdu padedant išspręsti kredito įstaigai
nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problemą.

Kas gali gauti
finansavimą?
Smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektai.

KUR
KREIPTIS?
10

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:
Nacionalinės lėšos –

23,8 mln. Eur

Finansuojamos
veiklos
Garantijos teikiamos už paskolas, skirtas ilgalaikiam
turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti.
Taip pat technologijų perėmimui įsigyjant patentus,
licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
Garantijos teikiamos ir apyvartinėms lėšoms bei įmonės lėšomis apmokėtoms investicijoms refinansuoti.
Lizingo garantija suteikiama naujai, nenaudotai, gamybinei įrangai ir įrenginiams, kurie skirti gamybinei,
paslaugų teikimo ar statybos veiklai, bei nėra neatskiriama nekilnojamojo turto dalis, įsigyti.

FINANSavimo SUMOS

Paskolos atveju teikiamos garantijos
suma neviršija 80 proc. paskolos
sumos, lizingo atveju garantijos
suma neviršija 60 proc. lizinguojamo
turto kainos.

GARANTIJŲ SUMOS
Įmonė veikia
iki 3 m.

Įmonė veikia
daugiau nei 3 m.

Paskolos

579 240 EUR

1 448 100 EUR

Lizingas

579 240 EUR

1 448 100 EUR

Dėl paskolos/lizingo finansavimo su garantija kreiptis į bendradarbiavimo sutartis su UAB „Investicijų ir verslo
garantijos“ (INVEGA) pasirašiusias kredito įstaigas:
AB „Šiaulių bankas“, AB „DNB bankas“, AB „Swedbank”, AB „Citadele” bankas, AB „SEB bankas“, Danske Bank A/S
Lietuvos filialas, UAB „Medicinos bankas“, AS UniCredit Bank Lietuvos skyrius, Lietuvos kredito unijos, AB bankas
„Finasta”, Nordea Bank Lietuva, BIGBANK, Vilniaus Kredito Unija, KU „Saulėgrąža”.

1. PASKOLOS IR KITI FINANSINIAI INSTRUMENTAI

DAUGIAU INFORMACIJOS

1.2 GARANTIJŲ PRIEMONĖS

PRIEMONĖ

„PORTFELINĖS GARANTIJOS PASKOLOMS“
Tikslas

ES struktūrinių fondų lėšos –

Nacionalinės lėšos –

10,2 mln. Eur

7,5 mln. Eur

Kas gali gauti
finansavimą?

Finansuojamos
veiklos

FINANSavimo SUMOS

Smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektai.

Teikiamos paskolų garantijos. Garantuotų
paskolų gavėjams atrinkti bankai taiko
palankesnius užstato reikalavimus.

Suteikia iki 80 proc. paskolos sumos
garantiją. Garantuotų paskolų gavėjams
kredito įstaigos taiko palankesnius užstato
reikalavimus.

KUR
KREIPTIS?

PASKOLŲ GARANTIJOS

Palengvinti finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam
verslui, kai jis susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar
nepakankamo užstato problema.

1.2

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:

AB „Šiaulių bankas“, http://sb.lt/

DAUGIAU INFORMACIJOS

1.2 GARANTIJŲ PRIEMONĖS

PRIEMONĖ

„PORTFELINĖS GARANTIJOS LIZINGUI“
Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:

Palengvinti finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam
verslui, kai jis susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar
nepakankamo užstato problema.

Kas gali gauti
finansavimą?
Smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektai.

KUR
KREIPTIS?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Nacionalinės lėšos –

2,82 mln. Eur

3,18 mln. Eur

Finansuojamos
veiklos
Teikiamos garantijos lizingo sandoriams.

FINANSavimo SUMOS

80 proc. lizingo sumos naujiems
smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto
lizingo sandoriams (iki 1, 875 tūkst.
Eur. vienam subjektui).

SIA „UniCredit Leasing Lietuvos filialas” , http://www.unicreditleasing.lt/lt/
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1. PASKOLOS IR KITI FINANSINIAI INSTRUMENTAI

DAUGIAU INFORMACIJOS

1.2 GARANTIJŲ PRIEMONĖS

PLANUOJAMA PRIEMONĖ

„PORTFELINĖS GARANTIJOS PASKOLOMS IR
LIZINGO SANDORIAMS“
Tikslas

PASKOLŲ GARANTIJOS

1.2

Užtikrinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų
įsipareigojimų (paskolų, lizingo) vykdymą finansų įstaigoms,
tokiu būdu sprendžiant nepatrauklaus ar nepakankamo
užstato problemą.

Kas gali gauti
finansavimą?
Smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektai.

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:
ES struktūrinių fondų lėšos –

18,8 mln. Eur

Finansuojamos
veiklos

FINANSavimo SUMOS

Paskolų, lizingo sandorių
vykdymo užtikrinimas.

Garantuojama iki 80 proc. paskolos
ar lizingo sandorio sumos
(iki 1,5 mln. Eur vienam subjektui).

DAUGIAU INFORMACIJOS

1.3 RIZIKOS KAPITALO FONDAI

PRADINĖS STADIJOS RIZIKOS KAPITALO FONDAS
(„PRACTICA SEED CAPITAL“) IR RIZIKOS
KAPITALO FONDAS („PRACTICA VENTURE CAPITAL“)
Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:

Skatinti investicijas į novatoriškas labai mažas, mažas ir
vidutines įmones, pasižyminčias didelio augimo ir plėtros
galimybėmis.

Kas gali gauti
finansavimą?
Labai mažos, mažos ir
vidutinės įmonės.

KUR
KREIPTIS?
12

ES struktūrinių fondų lėšos –

Nacionalinės lėšos –

17 mln. Eur

2 mln. Eur

Finansuojamos
veiklos
Rizikos kapitalo investicijos į labai mažų,
mažų ir vidutinių įmonių akcinį ar iš dalies
akcinį kapitalą (pradinės stadijos rizikos
kapitalą bei pradinės stadijos pradinį ir
plėtros kapitalą).

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į UAB „Practica Capital“ , www.practica.lt

FINANSavimo SUMOS

„Practica Seed Capital“ fondas teikia
išimtinai pradinės stadijos rizikos
kapitalą (iki 200 tūkst. Eur per 3 m.),
o „Practica Venture Capital“ fondas
– pradinės stadijos, pradinį ir plėtros
kapitalą (iki 1,5 mln. Eur
per 12 mėn.).

1. PASKOLOS IR KITI FINANSINIAI INSTRUMENTAI

„ANKSTYVOS STADIJOS IR
PLĖTROS FONDAS I“
Tikslas
Skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų
idėjų perdavimą verslui (komercializavimą) ir didinti
finansavimo prieinamumą galutiniams naudos gavėjams,
kuriantiems produktus aukštųjų technologijų sektoriuose ir
įgyvendinantiems aukštųjų technologijų idėjas.

Kas gali gauti
finansavimą?
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės,
kuriančios aukštos pridėtinės
vertės produktus.

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:
Nacionalinės lėšos –

14,8 mln. Eur

IŠSKIRTINIAI VERSLO FINANSAVIMO INSTRUMENTAI

PLANUOJAMA PRIEMONĖ

1.3

DAUGIAU INFORMACIJOS

1.3 RIZIKOS KAPITALO FONDAI

Finansuojamos
veiklos
Rizikos kapitalo investicijos į labai
mažų, mažų ir vidutinių įmonių akcinį
kapitalą arba iš dalies į akcinį kapitalą
įmonių pradinio augimo stadijose.
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1. PASKOLOS IR KITI FINANSINIAI INSTRUMENTAI

DAUGIAU INFORMACIJOS

1.3 RIZIKOS KAPITALO FONDAI

PLANUOJAMA PRIEMONĖ

„KO-INVESTICINIS FONDAS“
Tikslas

IŠSKIRTINIAI VERSLO FINANSAVIMO INSTRUMENTAI

1.3

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:

Skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų
perdavimą verslui (komercializavimą).

Kas galĖS gauti
finansavimą?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Nacionalinės lėšos –

11,6 mln. Eur

12,5 mln. Eur

Nacionalinės lėšos bus investuojamos į įmones, kurios rinkoje veikia trumpiau nei 5 metus, dar nepaskirstė pelno
ir nebuvo sukurtos per susijungimą (į „startuolius“). ES struktūrinių fondų lėšos bus investuojamos į įmones, kurios
rinkoje veikia trumpiau nei 7 metus nuo pirmo komercinio pardavimo. Dalį lėšų planuojama investuoti į įmones,
veikiančias sumanios specializacijos krypčių srityse.

1.3 RIZIKOS KAPITALO FONDAI

PLANUOJAMA PRIEMONĖ „PLĖTROS FONDAS I“
Fondas vykdys rizikos kapitalo investicijas į labai
mažų, mažų ir vidutinių įmonių akcinį kapitalą arba į iš
dalies akcinį kapitalą įmonių plėtros stadijose.

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:
ES struktūrinių fondų lėšos –

15,6 mln. Eur

1.3 RIZIKOS KAPITALO FONDAI

PLANUOJAMA PRIEMONĖ „PLĖTROS FONDAS II“
Fondas vykdys rizikos kapitalo investicijas į labai
mažų, mažų ir vidutinių įmonių akcinį kapitalą arba į iš
dalies akcinį kapitalą įmonių plėtros stadijose.

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:
ES struktūrinių fondų lėšos –

17,4 mln. Eur

1.3 RIZIKOS KAPITALO FONDAI

PLANUOJAMA PRIEMONĖ „BENDRAI SU VERSLO ANGELAIS FINANSUOJANTIS FONDAS“
Fondas vykdys rizikos kapitalo investicijas į labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
akcinį kapitalą arba į iš dalies akcinį kapitalą kartu su „verslo angelais“ (privačiais investuotojais), kurie su įmonėmis dalysis sukauptomis žiniomis bei patirtimi, padėdami įmonėms tobulinti verslo valdymo įgūdžius ir sėkmingai veikti
ilgalaikėje perspektyvoje.

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:
ES struktūrinių fondų lėšos –

11 mln. Eur

1.3 RIZIKOS KAPITALO FONDAI

PLANUOJAMA PRIEMONĖ „ANKSTYVOS STADIJOS IR PLĖTROS FONDAS“
„Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas“ investicijomis į ankstyvos stadijos įmones
sieks mažinti atotrūkį tarp mokslo ir verslo. Didžioji dalis lėšų bus investuojama į įmones, veikiančias sumanios specializacijos krypčių srityse. Planuojama
ankstyvosios vystymosi stadijos įmonėms pasiūlyti ir ekspertų pagalbą identifikuojant komercinį potencialą turinčias inovatyvias technologijų idėjas. Taip pat
numatoma įgyvendinti ir įmonių akseleravimo veiklą.
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BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ
PRIEMONĘ:
ES struktūrinių fondų lėšos –

14,8 mln. Eur

2.
SUBSIDIJOS
VERSLO
INVESTICIJOMS

 	

2.1 INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS _____________________________ 16
2.2 INVESTICIJOS Į TECHNOLOGInes inovacijas ____________________________________27
2.3 INVESTICIJOS Į EFEKTYVŲ ENERGIJOS VARTOJIMĄ ________________________________ 31
2.4 INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ ____________________________________________________ 35
2.5 INVESTICIJOS Į ŽMONES ir ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS ___________________________ 41
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.1 INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

INOVATYVIOS VADYBOS SISTEMOS

INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1

„PROCESAS LT“
Tikslas

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ),
remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais
standartais, diegtis inovatyvius vadybos metodus ir valdymo
sistemas, siekiant sudaryti palankias sąlygas didinti įmonių
darbo našumą.

INOVATYVI
VALDYMO SISTEMA –
KAS TAI?

Paslaugų ar gamybos sektoriaus labai
maža, maža ir vidutinė įmonė, kuri:
• Veikia ne trumpiau nei vienerius metus;
• Vidutinės pajamos per pastaruosius 3
metus arba per laikotarpį nuo įmonės
įregistravimo ne mažesnės kaip
145 000 Eur.
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ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

8 688 601 Eur

8 688 601 Eur

Tarptautiniu lygmeniu pripažinta elementų, jų sąveikos ryšių ir praktikoje
patikrintų metodų sistema, kuria siekiama užtikrinti sklandų  verslo
procesų funkcionavimą šiuos procesus standartizuojant.

Kas gali gauti
finansavimą?

KUR
KREIPTIS?

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Finansuojamos
veiklos
Netechnologinių inovacijų sukūrimo
ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir
(ar) paslaugose skatinimas, numatant
produkto, proceso ir paslaugų standartų diegimą MVĮ, remiant inovatyvių
vadybos metodų ir valdymo sistemų
diegimą MVĮ.

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

FINANSavimo SUMOS

Finansuojama iki
50 proc. tinkamų
finansinių išlaidų.

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

Didžiausia
finansavimo
suma

iki
70 000 Eur.

Prioritetinių turizmo plėtros
regionų e-rinkodara
Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Lietuvos
prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, lankomumą ir
žinomumą e-rinkodaros priemonėmis.

E-rinkodaros
priemonė –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

20,55 mln. Eur

1,8 mln. Eur

Iš anksto suplanuota, vykdymo trukme ir biudžetu apibrėžta konkreti e. rinkodaros 
veikla (PVZ., internetinė svetainė, programa ir pan.), kuri yra nukreipta į turizmo
įvaizdžio formavimą̨ ir gerinimą̨, informavimą̨ apie turizmo galimybes ar turizmo
produktų pardavimo skatinimą̨ tikslinėse rinkose.

INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1 INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

SUMOS

Kas gali gauti
finansavimą?

• Savivaldybių administracijos, asociacijos;
• Galimi partneriai – biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai
asmenys, kurių savininko
(dalininko) teises ir pareigas
įgyvendina biudžetinė̇ įstaiga,
asociacijos.

KUR
KREIPTIS?

Finansuojamos
veiklos

FINANSavimo SUMOS

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro
85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kultūros ir gamtos paveldo objektų e-rinkodara prioritetiniuose turizmo
plėtros regionuose (pvz., internetinių svetainių kūrimas ir administravimas, optimizavimo paieškų sistemos (SEO), reklamos paieškos
sistemos, rinkodara socialiniuose tinkluose, video reklamos internete,
mobilioji rinkodara, reklama elektroniniu paštu, reklama internetiniuose
portaluose (reklaminiai skydeliai (angl. Banners), reklaminiai straipsniai), turinio rinkodara: internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos
ir kt. el. leidiniai, nuotraukos ir 3D turai, instrukcijos bei vadovai, ir kita).

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

Didžiausia
finansavimo
suma

290 000
Eur

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.1 INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

ORIGINALŪS DIZAINO SPRENDIMAI

INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1

„DIZAINAS LT“
Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Paskatinti įmones investuoti į gaminių/paslaugų dizaino
sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų
patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Netechnologinės
inovacijos –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

5 792 400 Eur

4 988 934 Eur

tai inovacijos, kurios nėra priskiriamos technologinėms inovacijoms (PVZ.,
organizacinės, verslo modelio bei rinkodaros) netechnologinės inovacijos savo
ruožtu apima ir reikšmingus produkto dizaino, kuris yra rinkodaros koncepcijos 
dalis, pakeitimus.

Kas gali gauti
finansavimą?
• Labai mažos įmonės;
• Mažos įmonės;
• Vidutinės įmonės.

Finansuojamos
veiklos
Netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos
procesuose ir (ar) paslaugose
skatinimas, pritaikant originalius gaminių / paslaugų dizaino
sprendimus.

FINANSavimo SUMOS
• iki 75% tinkamų
finansuoti išlaidų – labai
mažoms įmonėms;
• iki 60% - mažoms
įmonėms;
• iki 50% - vidutinėms
įmonėms.

KUR
KREIPTIS?
18

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

Didžiausia
finansavimo
suma

10 000
Eur.

Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra IR INOVACIJOS

„INOVACINIAI ČEKIAI“
Tikslas

skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti
bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir
(ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti
įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti
bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Inovacinis čekis –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

10 136 700 Eur

11 203 722 Eur

Tarp mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir pareiškėjo pasirašyta dotacijų 
sutarties dėl remiamų veiklų išlaidų dalies kompensavimo

Kas gali gauti
finansavimą?
Privatieji juridiniai asmenys.
Projekto veiklos turi būti vykdomos sumanosios specializacijos
kryptyse.

KUR
KREIPTIS?

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Finansuojamos
veiklos
• Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms atlikti,
teikimas;
• Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios
stadijos MTEP projektams, teikimas.

Projektų atranką vykdo
Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra, www.mita.lt

INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1 INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

FINANSavimo SUMOS

• Didelei įmonei – nuo 25% iki 50% fiksuotosios sumos,
• Vidutinei įmonei - nuo 35% iki 60%
fiksuotosios sumos;
• Labai mažai ir mažai įmonei - nuo 45% iki
70% fiksuotosios sumos.

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.1 INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1

„INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO-VERSLO
PROJEKTAI“
Tikslas
Paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams,
paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus
ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti
įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant
į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Sumaniosios
specializacijos
kryptys –
KAS TAI?

1

2

3

energetika ir
tvari aplinka

įtrauki ir
kūrybinga 
visuomenė

agroinovacijos 
ir maisto
technologijos

Kas gali gauti
finansavimą?
• Privatieji juridiniai asmenys
(išskyrus mokslo ir studijų
institucijas);

• MTEP;

• Viešosios įstaigos, vykdančios
MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir
studijų institucijas);

• įmonių pradinės investicijos,
kuriomis kuriama naujos ar
plečiama esamos įmonės MTEP.
inovacijų infrastruktūra, kuri nėra
prieinama viešai arba klasteriuose;

• Projekto veiklos turi būti vykdomos sumaniosios specializacijos
kryptyse.

• Naujų produktų ir technologijų
sertifikavimas ir su tuo susijusios
veiklos.

KUR
KREIPTIS?
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Finansuojamos
veiklos

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:
ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

139 017 609 Eur

126 605 323 Eur

4
nauji gamybos 
procesai,
medžiagos ir
technologijos

5

6

sveikatos 
technolo-   
gijos ir
biotechnologijos

transportas,
logistika ir
informacinės 
ir ryšių 
technologijos

FINANSavimo SUMOS

• Didelėms įmonėms – nuo
40% iki 65% tinkamų finansuoti išlaidų;
• Vidutinėms įmonėms - nuo
50% iki 75% tinkamų finansuoti išlaidų;
• Labai mažoms ir mažoms
įmonėms - nuo 60% iki 80%
tinkamų finansuoti išlaidų.

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

Didžiausia
finansavimo
suma

1 200 000 Eur
(MTEP veikloms)
3 000 000

Eur (MTEP
infrastruktūrai).

Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

„SMARTINVEST LT+“
Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir
(ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) srityse pagal
sumanosios specializacijos kryptis.

Užsienio
investuotojas –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

43 443 003 Eur

48 015 950 Eur

užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys -  investuojantys į nuosavą, skolintą ar
patikėjimo teise valdomą bei naudojamą turtą - LR įstatymų nustatyta tvarka.

Kas gali gauti
finansavimą?

Finansuojamos
veiklos

FINANSavimo SUMOS

• Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus
juridinis asmuo;

• Tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių
tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros
(MTEP) veiklas;

• Didelėms įmonėms – nuo
40% iki 65% tinkamų
finansuoti išlaidų;

Didžiausia
finansavimo
suma

• Užsienio investuotojas (įmonė);

• Tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis
kuriama naujos arba plečiama esamos
įmonės MTEPI infrastruktūra;

• Vidutinėms įmonėms
- nuo 50% iki 75% tinkamų
finansuoti išlaidų;

• Tiesioginės užsienio investicijos į veiklas,
susijusias su procesų ir organizacinių
inovacijų diegimu.

• Labai mažoms ir mažoms
įmonėms - nuo 60% iki 80%
tinkamų finansuoti išlaidų.

6 500 000
Eur

• Projekto veiklos turi būti vykdomos
pagal sumaniosios specializacijos
kryptis.

KUR
KREIPTIS?

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1 INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.1 INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1

„INOKLASTER LT“
Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Skatinti privačių juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų
bendradarbiavimą vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros (toliau – MTEP) ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.

KLASTERIS –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

26 065 802 Eur

18 045 556 Eur

grupė, kurią sudaro ne mažiau nei 5 nepriklausomi nariai – sukurta inovacijų 
diegimo veiklai skatinti – bendrai naudojant įrenginius, keičiantis žiniomis bei
patirtimi ir efektyviai prisidedant prie įmonių ir kitų grupės organizacijų tarpusavio
bendradarbiavimo.

Kas gali gauti
finansavimą?
• Juridiniai asmenys, eksploatuojantys klasterius.

Finansuojamos
veiklos
• Klasterio eksploatavimas, strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) atlikimas, mokymai,
rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo,
naujų narių pritraukimo, įsitraukimo į tarptautinius tinklus ir kt. veiklos;

FINANSavimo SUMOS

Finansuojama iki
50% tinkamų
finansuoti išlaidų

• Projekto veiklos turi būti priskiriamos vienai iš
sumaniosios specializacijos krypčių.
• Investicijos klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti

KUR
KREIPTIS?
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Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

Didžiausia
finansavimo
suma

200 000
Eur.

2.1 INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

Tikslas

užtikrinti, kad Europa turėtų pasaulinio lygio mokslą ir
technologijas, kurios skatintų ekonominį augimą.

HORIZONTAS 2020 –
KAS TAI?

• didžiausia kada nors egzistavusi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa;
• padės puikias idėjas iš laboratorijos perkelti į rinką;
• per septynerius metus (2014–2020) visų ES šalių mokslininkai galės pasinaudoti
daugiau kaip 80 milijardų eurų FINANSAVIMU.

Kas gali gauti
finansavimą?

Finansuojamos
veiklos

Įprastiems tyrimų projektams – bent
trijų juridinių subjektų konsorciumas.
Visi juridiniai subjektai turi būti įsteigti
ES valstybėse narėse arba asocijuotose
šalyse.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos
šiose pagrindinėse srityse:

Kitoms programoms gali būti ir vienas
juridinis subjektas, įsteigtas valstybėje
narėje arba asocijuotoje šalyje.

• Visuomeninio pobūdžio uždaviniai

KUR
KREIPTIS?

Programą koordinuoja:
Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra, www.mita.lt

• Kokybiškas mokslas.

INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1

„HORIZONTAS 2020“

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

FINANSavimo SUMOS

Priklausomai nuo vykdomos
veiklos finansuojama nuo 33 iki
100 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų

• Pramonės subjektų lyderystė

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
tinklalapyje http://h2020.lt
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.1 INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

IŠRADIMŲ IR DIZAINO REGISTRAVIMAS

INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1

„INOPATENTAS LT“
Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Didinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje.

IŠRADIMŲ
PATENTAVIMAS/
DIZAINO
REGISTRAVIMAS –
KAS TAI?

24

3 041 010 Eur

760 253 Eur

• dizaino registravimas – veiksmai, susiję Bendrijos dizaino arba tarptautinės dizaino
registracijos liudijimo gavimu.

Finansuojamos
veiklos
• Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu;
• Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

KUR
KREIPTIS?

Privačios lėšos –

• išradimų patentavimas – veiksmai, susiję su Europos patento arba patento, išduoto
tarptautinės patento paraiškos pagrindu, gavimu;

Kas gali gauti
finansavimą?
Juridiniai asmenys.

ES struktūrinių fondų lėšos –

Projektų atranką vykdo
Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra, www.mita.lt

FINANSavimo SUMOS

Priemonė įgyvendinama visuotinės
dotacijos būdu (numatomi fiksuoti
įkainiai, fiksuotos sumos).

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra IR INOVACIJOS

„IKIPREKYBINIAI PIRKIMAI LT“
Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Kuriant naujus produktus skatinti į paklausą orientuotas
inovacijas, tuo pačiu paspartinti inovacijų, kurios efektyviai
išspręstų viešojo sektoriaus poreikius, plėtrą.

IKIPREKYBINIS
PIRKIMAS –
KAS TAI?

Privačios lėšos –

29 360 732 Eur

5 181 300 Eur

Mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros paslaugų įsigijimas siekiant 
sukurti inovatyvų produktų. (išskyrus tas paslaugas, iš kurių gauta nauda 
naudojama tik perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ir už kurias viską 
sumoka perkančioji organizacija arba kurios laikomos valstybės pagalba).

Kas gali gauti
finansavimą?
Perkančios organizacijos, gavusios
koordinuojančios organizacijos (Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūros)
patvirtinimą, kad inovatyviojo produkto
pirkimas gali būti organizuojamas vadovaujantis Ikiprekybinių pirkimų vykdymo
tvarkos aprašu.

KUR
KREIPTIS?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Finansuojamos
veiklos
Inovacijų paklausos skatinimas vykdant ikiprekybinį pirkimą, kurio metu
sukuriamas inovatyvus produktas,
t. y. naujas, rinkoje neegzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga,
procesas arba iš esmės patobulinamas
jau egzistuojantis gaminys, paslauga,
medžiaga, procesas, skirtas visuomenei aktualių socialinių-ekonominių
problemų sprendimui.

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1 INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

FINANSavimo SUMOS

Priklausomai nuo
išlaidų kategorijos
gali būti finansuojama iki 85% arba
iki 100% tinkamų
finansuoti išlaidų.

Didžiausia
finansavimo
suma

6 500 000
Eur

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.1 INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

NETECHNOLOGIJŲ EKOINOVACIJOS

INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ INOVACIJAS

2.1

„ECO-INOVACIJOS LT“
Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones
(MVĮ) diegtis netechnologines ekoinovacijas, padedant
spręsti su aplinkosauga susijusias problemas.

NETECHNOLOGINĖS
EKOINOVACIJOS –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

4344 300 Eur

4344 300 Eur

1

2

3

4

Aplinkosaugos 
vadybos (valdymo)
sistemos (AVS)

Ekologinių 
principų įdiegimas 
projektuojant 
gaminius

Technologinis 
gamybos 
auditas

Gamybos 
aplinkosaugos 
auditas 

Kas gali gauti
finansavimą?
Ūkinę-komercinę veiklą
vykdanti MVĮ, kuri:
• Neturi ekonominių sunkumų

Finansuojamos
veiklos
AVS diegimas ir/ar gamybos
technologinių/aplinkosaugos
auditų atlikimas

FINANSavimo SUMOS

Finansuojama iki 50 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų

iki 11 000 Eur

41 000 Eur.

• Veikia ne trumpiau nei vienerius metus
• Vid. metinės pajamos per pastaruosius
3 finansinius metus – ne mažesnės kaip
145 000 Eur

KUR
KREIPTIS?
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Didžiausia
finansavimo
suma

Ekologiškas projektavimas

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

iki 30 000 Eur

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

skiriama, kai
vykdomos abi
veiklos

„REGIO INVEST LT+“

Tikslas
paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijas į
inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią
ir plėtrą ir taip sudaryti sąlygas augti įmonių darbo našumui,
sparčiau vystytis Lietuvos regionams ir jiems ekonomiškai augti.

MODERNIOS
GAMYBOS IR
PASLAUGŲ
TECHNOLOGIJOS –
KAS TAI?

• Mažos įmonės;
• Vidutinės įmonės.

KUR
KREIPTIS?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

86 886 006 Eur

130 329 009 Eur

šalies arba įmonės mastu naujos technologijos, įranga ar įrenginiai - prisidedantys 
prie įmonės produktyvumo augimo.

Kas gali gauti
finansavimą?
• Labai mažos įmonės;

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Finansuojamos
veiklos
Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant
esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų
teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems
produktams gaminti ir paslaugoms teikti.

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

INVESTICIJOS Į TECHNOLOGINES INOVACIJAS

2.2 INVESTICIJOS Į TECHNOLOGInes inovacijas

2.2

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

FINANSavimo SUMOS

• Iki 35% tinkamų
finansuotų išlaidų
– vidutinėms
įmonėms;
• iki 45% tinkamų
finansuoti išlaidų
– labai mažoms,
mažoms įmonėms.

Didžiausia
finansavimo
suma

2 100 000
Eur.

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

2.2 INVESTICIJOS Į TECHNOLOGInes inovacijas

Elektroniniai verslo sprendimai

„E-VERSLAS LT“

INVESTICIJOS Į TECHNOLOGINES INOVACIJAS

2.2

Tikslas
paskatinti įmones diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais
siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir
veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant
palankias sąlygas įmonės darbo našumui augti.

E. VERSLO
SPRENDIMAI –
KAS TAI?

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:
ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

14 481 001 Eur

21 721 501 Eur

informacinių ir ryšių technologijų bei priemonių kompleksas – leidžiantis 
OPTIMIZUOTI SU gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius 
verslo procesus.

Kas gali gauti
finansavimą?
Labai maža, maža, vidutinės
įmonė, kuri:
• Veikia ne trumpiau nei vienerius metus;
• Vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba nuo
įmonės įregistravimo dienos ne mažesnės
kaip 145 000 Eur;

Finansuojamos
veiklos
Elektroninio verslo sprendimų, kuriais
siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar)
paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu
susijusius verslo procesus, diegimas MVĮ.

FINANSavimo SUMOS

Iki 50% tinkamų
finansuoti išlaidų
– vidutinėms įmonėms, iki 60% tinkamų finansuoti
išlaidų – labai
mažoms, mažoms
įmonėms.

• Bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios įmonės pagamintos produkcijos pardavimai.

KUR
KREIPTIS?
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Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

Didžiausia
finansavimo
suma

35 000 Eur

DIDELIO POVEIKIO TECHNOLOGIJOS

„DPT PRAMONEI LT+“
Tikslas

paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant
svarbias pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui
technologijas – didelio poveikio technologijas (DPT) labai mažų,
mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) gamybos procesuose.

DIDELIO POVEIKIO
TECHNOLOGIJOS –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

52 421 223 Eur

113 353 701 Eur

 technologijos, kai produktas (produkcija) pagaminamas naudojant sudedamąsias dalis,
pagrįstas NANOTECHMOLOGIJOMIS/mikroelektronika/ nanoelektronika/ pramoninėmis 
biotechnologijomis/ pažangiomis medžiagomis/ FOTONIKA,  arba taikant pažangias gamybos 
sistemas.

Kas gali gauti
finansavimą?
Labai mažos, mažos ir vidutinės
įmonės, kurios:
• Veikia ne trumpiau nei vienerius
metus;
• Vidutinės metinės pajamos per
pastaruosius 3 finansinius metus –
ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

KUR
KREIPTIS?

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Finansuojamos
veiklos
DPT diegimas Lietuvos tradicinės
pramonės šakose, siekiant
stiprinti ir modernizuoti MVĮ pramoninę bazę, sudarant sąlygas
masinei inovatyvių produktų
(panaudojant DPT) gamybai
plėtoti.

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

INVESTICIJOS Į TECHNOLOGINES INOVACIJAS

2.2 INVESTICIJOS Į TECHNOLOGInes inovacijas

2.2

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

FINANSavimo SUMOS

45 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų,
jeigu pareiškėjas yra labai
maža ir maža įmonė; 35
proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu
pareiškėjas yra vidutinė
įmonė.

Didžiausia
finansavimo
suma

2 900 000
Eur.

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

2.2 INVESTICIJOS Į TECHNOLOGInes inovacijas

TECHNOLOGIJŲ EKOINOVACIJOS

„ECO INOVACIJOS LT+“
Tikslas

INVESTICIJOS Į TECHNOLOGINES INOVACIJAS

2.2

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) diegtis
technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas
klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

TECHNOLOGIJŲ
EKOINOVACIJOS –
KAS TAI?

Labai maža, maža arba vidutinė įmonė
(MVĮ), kuri:
• Veikia ne trumpiau nei vienerius metus;
• Vidutinės metinės pajamos iš įmonės
pačios pagamintos produkcijos per
pastaruosius 3 finansinius metus arba
per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos ne
mažesnės kaip 145 000 Eur.
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Privačios lėšos –

86 886 005 Eur

161 359 724 Eur

tai naujų ar reikšmingai patobulintų produktų (prekių ar paslaugų), naujų ar
reikšmingai patobulintų technologinių procesų diegimas -  kuriuos įdiegus mažėja 
neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir
užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas.

Kas gali gauti
finansavimą?

KUR
KREIPTIS?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

Finansuojamos
veiklos
Technologinių ekoinovacijų
diegimas ir skatinimas, siekiant sumažinti neigiamas
klimato kaitos ir šiltnamio
efekto pasekmes.

FINANSavimo SUMOS

45 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų,
jeigu pareiškėjas
yra labai maža
ir maža įmonė;
35 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų,
jeigu pareiškėjas
yra vidutinė
įmonė.

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

Didžiausia
finansavimo
suma

900 000 Eur

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

2.3 INVESTICIJOS Į EFEKTYVŲ ENERGIJOS VARTOJIMĄ

ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAS

„AUDITAS PRAMONEI LT“

ENERGIJOS
VARTOJIMO AUDITAS –
KAS TAI?

Privačios lėšos –

7 240 500 Eur

4 827 000 Eur

procedūra, kurios metu auditorius įvertina energijos ir vandens NUOSTOLIUS įmonės 
technologiniuose procesuose / įrenginiuose – ir numato priemones šiems energijos ir
vandens nuostoliams sumažinti.

Kas gali gauti
finansavimą?
• Labai mažos, mažos ir vidutinės
pramonės įmonės;
• Didelės pramonės įmonės, jeigu
energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu;
• Įmonės vidutinė metinė apyvarta iš
pagamintos pramonės produkcijos ne
mažesnė negu 579 240 Eur.

KUR
KREIPTIS?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos
agentūra (LVPA), www.lvpa.lt

Finansuojamos
veiklos
Energijos vartojimo audito
atlikimas pramonės įmonėse,
kuris turi būti tiesiogiai susijęs su
pramonės įmonės numatomomis
vykdyti investicijomis.

2.3

skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis,
nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti
atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui
didinti.

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

INVESTICIJOS Į EFEKTYVŲ ENERGIJOS VARTOJIMĄ

Tikslas

FINANSavimo SUMOS

Didžiausia
finansavimo
suma

• 70 proc. - jei
pareiškėjas labai
maža, maža
įmonė;
• 60 proc. jei
pareiškėjas vidutinė įmonė;
• 50 proc. jei pareiškėjas didelė
įmonė.

30 000 Eur

kai auditas atliekamas
didelėje ar vidutinėje
įmonėje

20 000 Eur

kai auditas atliekamas
mažoje ir labai mažoje
įmonėje

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

2.3 INVESTICIJOS Į EFEKTYVŲ ENERGIJOS VARTOJIMĄ

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ TECHNOLOGIJOS

„ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS
IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“
Tikslas

INVESTICIJOS Į EFEKTYVŲ ENERGIJOS VARTOJIMĄ

2.3

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse,
didinant atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą.

Atsinaujinantys
energijos
ištekliai –
KAS TAI?

• Labai mažos pramonės įmonės;

• Vidutinės pramonės įmonės;
• Didelės pramonės įmonės.

Privačios lėšos –

13 609 095 Eur

8 293 664 Eur

tokie atsinaujinantys neiškastiniai ištekliai: vėjas, saulė, aeroterminiai, geoterminiai ir
hidroterminiai ir vandenynų energijos ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė, sąvartynų dujos, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos.

Kas gali gauti
finansavimą?

• Mažos pramonės įmonės;

ES struktūrinių fondų lėšos –

Finansuojamos
veiklos

FINANSavimo SUMOS

• Atsinaujinančius energijos
išteklius (AEI) naudojančių
energijos gamybos pajėgumų
įrengimas;

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis priklauso nuo įmonės dydžio
ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymo
būdo:

• Naujų atsinaujinančių
energijos išteklių efektyvesnio
panaudojimo technologijų
kūrimas ir diegimas pramonės
įmonėse.

• nuo 65 iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (labai mažoms ir mažoms įmonėms),
• nuo 55 iki 70 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų (vidutinėms įmonėms) bei
• nuo 30 iki 45 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų (didelėms įmonėms).

KUR
KREIPTIS?
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Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

Didžiausia
finansavimo
suma

500 000 Eur

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

2.3 INVESTICIJOS Į EFEKTYVŲ ENERGIJOS VARTOJIMĄ

KONSULTAVIMAS RESURSŲ TAUSOJIMO KLAUSIMAIS

„ECO KONSULTANTAS LT“

ECO-KONSULTACIJA –
KAS TAI?

• Ne trumpiau kaip šešis
mėnesius iki paraiškos
pateikimo mėnesio
kiekvieną mėnesį turėjo
apdraustųjų.

KUR
KREIPTIS?

Privačios lėšos –

1 448 100 Eur

255 547 Eur

ekspertinė konsultacija, suteikta į nacionalinį konsultantų tinklą įtraukto
KONSULTANTO,  kurios metu projekto vykdytojui pateikiamos naujausios žinios ir
geroji verslo praktika efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo,
ekoinovacijų diegimo ir panašiais klausimais – suteikta patogioje konsultacijų gavėjui
vietoje, patogiu laiku ir būdu.

Kas gali gauti
finansavimą?

• Labai mažos, mažos ir
vidutinės įmonės;

ES struktūrinių fondų lėšos –

Finansuojamos
veiklos

Konsultacinių ekspertinių paslaugų
teikimas įmonei efektyvesnio išteklių
naudojimo, gamtinių resursų tausojimo ir panašiais klausimais.

Projektų atranką vykdo
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
(INVEGA), www.invega.lt

2.3

Suteikti įmonei reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir
kitą paramą efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų
tausojimo, ekoinovacijų diegimo ir panašiais klausimais ir taip
paskatinti įmonės investicijas į ekoinovacijas ir kitas efektyviai
išteklius naudojančias technologijas.

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

INVESTICIJOS Į EFEKTYVŲ ENERGIJOS VARTOJIMĄ

Tikslas

FINANSavimo SUMOS

85% fiksuotųjų
įkainių.

Didžiausia
finansavimo
suma

6 500 Eur

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

2.3 INVESTICIJOS Į EFEKTYVŲ ENERGIJOS VARTOJIMĄ

IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS DĖL TARŠOS LEIDIMŲ
KAŠTŲ ELEKTROS KAINOJE

Tikslas

INVESTICIJOS Į EFEKTYVŲ ENERGIJOS VARTOJIMĄ

2.3

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Pramonės įmonėms kompensuoti išlaidas, patirtas
padidėjus elektros kainoms, į jas įtraukus apyvartinių
taršos leidimų išlaidas, taip mažinant CO2 išmetimą.

IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS DĖL TARŠOS
LEIDIMŲ KAŠTŲ
ELEKTROS KAINOJE –
KAS TAI?

Nacionalinės lėšos –

apie 13,1 mln. Eur

Kompensacijos ūkio subjektų PATIRIAMOMS IŠLAIDOMS, kai dėl į 
elektros kainas įtraukiamų su šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
susijusių išlaidų kyla didelė CO2 nutekėjimo rizika.

Kas gali gauti
finansavimą?
Įmonės, veikiančios pramonės sektoriuose ir pošakiuose, kuriems kyla
didelė CO2 nutekėjimo rizika.

Finansuojamos
veiklos
Netiesioginės išlaidos, susijusios su į
elektros kainas įtraukiamais apyvartinių taršos leidimų kaštais.

FINANSavimo SUMOS

Didžiausia
finansavimo suma
Pagalbos intensyvumas
negali viršyti:
80% tinkamų finansuoti išlaidų
2016-2018 metais;
75% tinkamų finansuoti
išlaidų 2019-2020 metais.

KUR
KREIPTIS?
34

LR Ūkio ministerija:
http://ukmin.lrv.lt/lt/

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

2.4 INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ

EKSPORTO RINKŲ IR TARPTAUTINIŲ KONTAKTŲ PAIEŠKA

„NAUJOS GALIMYBĖS LT“
Tikslas

TARPTAUTINĖ
PARODA KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

28 962 002 Eur

9 654 001 Eur

tam tikrą laiką trunkantis periodiškai pasikartojantis viešasis renginys - DALYVAUJANČIŲ
ĮMONIŲ IŠ UŽSIENIO SKAIČIUS sudaro ne mažiau kaip 10 procentų visų parodos dalyvių paslaugų teikėjai arba prekių gamintojai tam specialiai skirtose patalpose pristato
savo teikiamas paslaugas ir (ar) gaminamus produktus, rengia pristatymus ir (ar) muges.

Kas gali gauti
finansavimą?

Finansuojamos
veiklos

INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ

paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio
rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

2.4

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

FINANSavimo SUMOS

Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
klasterio koordinatorius, valstybės įmonė
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūra, Valstybinis turizmo
departamentas.

Grupinis labai mažų, mažų, vidutinių
įmonių Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo
misijose.

Finansuojama iki
100 proc.
tinkamų finansuoti
išlaidų.

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Pavienis MVĮ ir jos produkcijos
pristatymas užsienyje vykstančiose
tarptautinėse parodose.

Iki 50 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų.

Didžiausia
finansavimo
suma

500 000 Eur
Didžiausia
finansavimo
suma

45 000 Eur

KUR
KREIPTIS?

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos
agentūra (LVPA), www.lvpa.lt

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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2.4 INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ

EKSPORTO RINKŲ IR TARPTAUTINIŲ KONTAKTŲ PAIEŠKA

„INOCONNECT“

INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ

2.4

Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką per Europos įmonių
tinklą ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse Europos Sąjungos
ES struktūrinių fondų lėšos – Privačios lėšos –
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI)
1 448 100 Eur
1 448 100 Eur
iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais.

Europos įmonių
tinklas –
KAS TAI?

didžiausias Europoje, vieno langelio principu veikiantis verslo paramos tinklas,
kuris vienija beveik 600 organizacijų daugiau nei 50 šalių.

Kas gali gauti
finansavimą?
• privatieji juridiniai asmenys;
• viešieji juridiniai asmenys (mokslo ir
technologijų parkai ir (arba) klasterių
koordinatoriai).

KUR
KREIPTIS?
36

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

Finansuojamos
veiklos
Dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos
iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia
Europos įmonių tinklo organizacijos,
renginiuose.

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

2.4 INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ

EKSPORTO RINKŲ IR TARPTAUTINIŲ KONTAKTŲ PAIEŠKA

„VERSLO KLASTERIS LT“
Tikslas

Verslo klasteris –
KAS TAI?

Privačios lėšos –

13 032 901 Eur

4 344 300 Eur

ne mažiau kaip 5 NARIAI (MVĮ) – narių pačių pagaminta lietuviškos kilmės PRODUKCIJA,
integruota į gaminių/paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines.

Kas gali gauti
finansavimą?
Verslo klasterio koordinatoriai, kuriais
gali būti:
• Viena iš verslo klasterio įmonių (MVĮ);
• Verslo asociacija;
• Prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

KUR
KREIPTIS?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos
agentūra (LVPA), www.lvpa.lt

Finansuojamos
veiklos
• Įmonių grupių (klasterių) sinergija
paremtos veiklos, nukreiptos į naujų
eksporto rinkų paiešką (t. y. konsultacinės,
ekspertinės paslaugos, narystė tarptautiniuose tinkluose (platformose), rinkodaros
priemonių, skirtų įsiliejimui į tarptautinius
tinklus, rengimas ir kita).

INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ

paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), nutarusių
veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautines tinklų grandines,
siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

2.4

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

FINANSavimo SUMOS

Priklausomai nuo
tinkamų finansuoti
išlaidų kategorijos
iki 50% arba iki
100% tinkamų
finansuoti išlaidų.

Didžiausia
finansavimo
suma

320 000 Eur

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

2.4 INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ

EKSPORTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

„EXPO SERTIFIKATAS LT“

INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ

2.4

Tikslas
Paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai
eksportuoti produkcijai sertifikuoti. Tai padėtų tarptautinėse
rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia
kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

EKSPORTO
PRODUKTŲ
SERTIFIKAVIMAS –
KAS TAI?

Labai mažos, mažos ir vidutinės
įmonės.

38

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

1 540 509 Eur

1 540 509 Eur

Sertifikavimo įstaigos atliekama procedūra, įrodanti, kad produkcija 
atitinka standarto arba kito norminio dokumento reikalavimus, ir
privaloma ketinant produkciją eksportuoti.

Kas gali gauti
finansavimą?

KUR
KREIPTIS?

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Finansuojamos
veiklos

Planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant
reikalingus bandymus ir tyrimus.
Sertifikuojama paties pareiškėjo
pagaminta produkcija.

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

FINANSavimo SUMOS

Finansuojama iki 50
procentų tinkamų
finansuoti išlaidų.

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

Didžiausia
finansavimo
suma

144 810 Eur

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

2.4 INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ

KONSULTACIJOS EKSPORTO IR TARPTAUTINĖS
PARTNERYSTĖS KLAUSIMAIS

„EXPO KONSULTANTAS LT“
Tikslas

KONSULTACIJOS
EKSPORTO IR
TARPTAUTINĖS
PARTNERYSTĖS
KLAUSIMAIS –
KAS TAI?

Privačios lėšos –

11 584 801 Eur

5 577 867 Eur

Specializuota konsultacija, suteikta patogioje konsultacijų gavėjui
vietoje, patogiu laiku ir būdu, kurios metu projekto vykdytojui pateikiamos 
naujausios žinios ir geroji verslo praktika, prieš tai išsiaiškinus konsultacijų 
gavėjo poreikius ir lūkesčius bei prie jų prisitaikius.

Kas gali gauti
finansavimą?
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau MVĮ), kurios ne trumpiau
kaip šešis mėnesius iki paraiškos
pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį
turėjo apdraustųjų.

KUR
KREIPTIS?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Finansuojamos
veiklos
• Aukštos kokybės konsultacijos
eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais
iki trejų metų veikiančioms MVĮ;
• Aukštos kokybės konsultacijos
eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais
ilgiau nei trejus metus veikiančioms
MVĮ.

Projektų atranką vykdo
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
(INVEGA), www.invega.lt

INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ

Suteikti reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą
paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos, tarptautinės
prekybos klausimais ir taip paskatinti eksporto ir įmonių
konkurencingumo augimą.

2.4

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

FINANSavimo SUMOS

Finansuojama iki 85
proc. (MVĮ iki 3 metų),
iki 50 proc. (MVĮ ilgiau
nei 3 metus) tinkamų
finansuoti išlaidų.

Didžiausia
finansavimo
suma

6 500 Eur

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS  

2.4 INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ

KONSULTACIJOS EKSPORTO IR TARPTAUTINĖS
PARTNERYSTĖS KLAUSIMAIS

„TARPTAUTIŠKUMAS LT“

INVESTICIJOS Į EKSPORTĄ

2.4

Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Suteikti reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą
paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos klausimais labai
mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) grupėms.

KONSULTACIJOS
EKSPORTO IR
TARPTAUTINĖS
PARTNERYSTĖS
KLAUSIMAIS –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

2 896 200 Eur

Specializuota konsultacija, suteikta patogioje konsultacijų gavėjui vietoje, patogiu laiku 
ir būdu, kurios metu projekto vykdytojui pateikiamos naujausios žinios ir geroji verslo
praktika, prieš tai išsiaiškinus konsultacijų gavėjo poreikius ir lūkesčius bei prie
jų prisitaikius.

Kas gali gauti
finansavimą?

Finansuojamos
veiklos

• Viešoji įstaiga
„Versli Lietuva“;

Aukštos kokybės konsultacijos eksporto klausimais
MVĮ grupėms:

• Galutiniai naudos
gavėjai – MVĮ.

• Užsienio ekspertų (vienos srities specialistų, galinčių veikti skirtingose rinkose) ir atstovų (veikiančių įvairiose srityse, bet vienoje
rinkoje) konsultacijos Lietuvos MVĮ grupėms Lietuvoje ir užsienyje,
ieškant galimų pirkėjų tikslinėse užsienio rinkose;
• Konsultacijos MVĮ grupėms apie rinkų pažinimo ir analizės priemones, eksporto plėtros ir užsienio klientų paieškos klausimais;

FINANSavimo SUMOS

Vienai įmonei suteiktos
bendros de minimis pagalbos
suma (per visas priemones)
negali viršyti 200 000 Eur per
3 finansinių metų laikotarpį
(pagalbos suma kelių transporto sektoriaus įmonei per
trejus fiskalinius metus negali
neviršyti 100 000 Eur).

• Konsultacijos dėl verslo klasterių kūrimo MVĮ, kurios dar nėra
susibūrusios į klasterį, grupėms, kurių veiklos orientuotos kurti
bendrus produktus ir siekti bendro eksporto augimo.

KUR
KREIPTIS?
40

Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“,
www.verslilietuva.lt

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.5 INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

DARBUOTOJŲ MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

„KOMPETENCIJŲ VAUČERIS“

DARBUOTOJŲ
MOKYMAI IR
KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS –
KAS TAI?

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:
ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

62 841 381 Eur

58 933 218 Eur

Įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant 
išplėsti ir pagilinti jų turimas kompetencijas.

Kas gali gauti
finansavimą?
• Privatūs juridiniai asmenys;
• Valstybės ir savivaldybės įmonės.

Finansuojamos
veiklos
Mokymai įmonės darbuotojams,
taikant „kompetencijų vaučerio“
sistemą, skirtą didinti kvalifikacijos
tobulinimo ir kompetentingumo
plėtros galimybių prieinamumą
įmonių darbuotojams.

2.5

Sudaryti dirbančiųjų mokymosi galimybes ir sąlygas geresniam
darbo jėgos prisitaikymui prie nuolatos kintančių darbo rinkos
reikalavimų. Priemonė leis įmonėms be didesnės administracinės
naštos (nerengiant atskirų projektų) gauti paramą dirbančiųjų
mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra
reikalinga.

INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

Tikslas

FINANSavimo SUMOS

Finansuojama
• iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (labai mažai
ir mažai įmonei),
• 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (vidutinei
įmonei),
• 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (didelei įmonei) tinkamų finansuoti išlaidų.
Pastaba: Jei pareiškėjo darbuotojas yra neįgalus,
tinkamų finansuoti išlaidų dalis padidinama 10 proc.

KUR
KREIPTIS?

Projektų atranką vykdo
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
(INVEGA), www.invega.lt

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.5 INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

DARBUOTOJŲ MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

„PAMEISTRYSTĖ IR KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS DARBO VIETOJE“

INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

2.5

Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų
profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito
ūkio sektoriaus veiklas.

DARBUOTOJŲ MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

11 005 561 Eur

11 005 601 Eur

Įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant išplėsti ir
pagilinti jų turimas kompetencijas.

Kas gali gauti
finansavimą?
• Privatūs juridiniai asmenys;
• Valstybės ir savivaldybės įmonės.

Finansuojamos
veiklos
• įmonių darbuotojų mokymai
pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti;
• įmonių darbuotojų mokymai
darbo vietoje, skirti kvalifikacijai
tobulinti.

FINANSavimo SUMOS

Finansuojama
• iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų
(labai mažai ir mažai įmonei);
• iki 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų
(vidutinei įmonei);
• iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų
(didelei įmonei);
Finansavimo dalis gali būti 10% didesnė, jei
finansuojami neįgalių asmenų mokymai.

KUR
KREIPTIS?
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Projektų atranką vykdo
Europos socialinio fondo agentūra
(ESFA), www.esf.lt

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.5 INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

DARBUOTOJŲ MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

„INOMOKYMAI LT“

DARBUOTOJŲ
MOKYMAI IR
KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS –
KAS TAI?

1 448 100 Eur

965 400 Eur

Finansuojamos
veiklos
įmonių, vykdančių MTEPI veiklas, darbuotojų
mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.

Didžiausia
finansavimo suma

100 000 Eur

KUR
KREIPTIS?

Privačios lėšos –

Įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas,
siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas kompetencijas.

Kas gali gauti
finansavimą?
• Įmonės, vykdančios
MTEPI veiklas.

ES struktūrinių fondų lėšos –

Projektų atranką vykdo
Europos socialinio fondo agentūra
(ESFA), www.esf.lt

2.5

padidinti šalies įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su
naujomis technologijomis, sudarant galimybes įgyti reikiamų
įgūdžių užsienio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų (MTEPI) centruose.

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

Tikslas

FINANSavimo SUMOS

Pareiškėjo
statusas

Finansuojamoji
dalis

Finansuojamoji dalis

Labai maža
ir maža
įmonė

iki 70 proc.

iki 70 proc.

Vidutinė
įmonė

iki 60 proc.

iki 70 proc.

Didelė
įmonė

iki 50 proc.

iki 60 proc.

(neįgaliesiems mokomiems asmenims)

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.5 INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS  

DARBUOTOJŲ MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

„ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI INVEST LT+“

INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

2.5

Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas
tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir
gebėjimus.

DARBUOTOJŲ
MOKYMAI IR
KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

11 584 801 Eur

7 723 200 Eur

Įmonių darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas, siekiant išplėsti ir
pagilinti jų turimas kompetencijas.

Kas gali gauti
finansavimą?
Užsienio investuotojai (įmonės)
arba užsienio investuotojo
(įmonės) Lietuvos Respublikoje
įsteigtas juridinis asmuo, kuriam
investuotojas daro lemiamą
įtaką.

Finansuojamos
veiklos
Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos
teritorijoje į gamybą ir paslaugas,
darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

FINANSavimo SUMOS

• Labai mažai ir mažai įmonei - 70% tinkamų finansuoti išlaidų;
• Vidutinei įmonei - 60% tinkamų finansuoti
išlaidų;
• Didelei įmonei - 50% tinkamų finansuoti
išlaidų.
Jei vidutinėse ir dideliose įmonėse tarp
mokomų asmenų yra neįgaliųjų, jiems
skirta finansavimo dalis padidinama 10%.

KUR
KREIPTIS?
44

Projektų atranką vykdo
Europos socialinio fondo agentūra
(ESFA), www.esf.lt

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

Didžiausia
finansavimo
suma

500 000 Eur

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.5 INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

DARBUOTOJŲ MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

„KOMPETENCIJOS LT“

DARBUOTOJŲ
MOKYMAI IR
KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

9 847 081 Eur

8 688 601 Eur

Įmonių darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas, siekiant išplėsti ir
pagilinti jų turimas kompetencijas.

Kas gali gauti
finansavimą?
Pareiškėjai:
• verslo asociacijos;

Finansuojamos
veiklos
• Specialiųjų mokymų, skirtų
sektorinių kompetencijų ugdymui,
įmonėms teikimas.

• klasterio koordinatorius.
Partneriai:
• privatūs juridiniai asmenys.

Didžiausia
finansavimo
suma

360 000 Eur

Projektų atranką vykdo
Europos socialinio fondo agentūra
(ESFA), www.esf.lt

FINANSavimo SUMOS

Pareiškėjui
• iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
Partneriams:

• prekybos, pramonės ir amatų
rūmai;

KUR
KREIPTIS?

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

2.5

užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą,
jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti
į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių
darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius
mokymus.

INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

Tikslas

Pareiškėjo
statusas

Finansuojamoji
dalis

Finansuojamoji dalis

Labai maža
ir maža
įmonė

iki 70 proc.

iki 70 proc.

Vidutinė
įmonė

iki 60 proc.

iki 70 proc.

Didelė
įmonė

iki 50 proc.

iki 60 proc.

(neįgaliesiems mokomiems asmenims)

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.5 INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

DARBUOTOJŲ MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

„AKADEMIJA LT“

INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

2.5

Tikslas
mokymų pagal viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ sukurtas ir
(arba) adaptuotas mokymų programas įmonių darbuotojams
suteikimas, siekiant pagilinti jų praktines žinias verslumo ir
eksporto srityse ir tokiu būdu užtikrinti jų galimybes prisitaikyti
prie ekonomikos pokyčių.

DARBUOTOJŲ
MOKYMAI IR
KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS –
KAS TAI?

Galutiniai naudos
gavėjai – įmonės.

KUR
KREIPTIS?
46

ES struktūrinių fondų lėšos –

5 792 400 Eur

Įmonių darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas, siekiant išplėsti ir pagilinti
jų turimas kompetencijas.

Kas gali gauti
finansavimą?
Pareiškėjas
viešoji įstaiga
„Versli Lietuva“.

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

Finansuojamos
veiklos
• Verslumo mokymai pagal
mokymų programoje nustatytus
kriterijus atrinktų MVĮ darbuotojams;
• Įmonių darbuotojų eksporto
kompetencijų ugdymas.

Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“,
www.verslilietuva.lt

FINANSavimo SUMOS

Vienai įmonei suteiktos bendros de
minimis pagalbos suma (per visas
priemones) negali viršyti 200 000
Eur per 3 finansinių metų laikotarpį
(pagalbos suma kelių transporto sektoriaus įmonei per trejus
fiskalinius metus negali viršyti 100
000 Eur).

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

Didžiausia
finansavimo
suma

5 792 400
Eur

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.5 INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS  

VERSLO KONSULTACIJOS

„VERSLO KONSULTANTAS LT“

VERSLO
KONSULTACIJOS –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

Privačios lėšos –

11 584 801 Eur

3 861 600 Eur

konsultacija, suteikta į nacionalinį konsultantų tinklą įtraukto konsultanto,
kurios metu naudojamos naujausios žinios ir geroji verslo praktika prieš tai
išsiaiškinus konsultacijų gavėjo poreikius ir lūkesčius bei prie jų prisitaikius;
suteikta patogioje konsultacijų gavėjui vietoje, patogiu laiku ir būdu.

Kas gali gauti
finansavimą?

Finansuojamos
veiklos

• Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau
– SVV) subjektai, veikiantys ne ilgiau
kaip vienerius metus;

• Aukštos kokybės konsultacijos,
skirtos iki vienerių metų veikiantiems
SVV subjektams

• SVV subjektai, veikiantys nuo
vienerių iki penkerių metų ir ne
trumpiau kaip dvylika mėnesių iki
paraiškos pateikimo momento turėję
apdraustųjų.

• Aukštos kokybės specializuotos verslo plėtros konsultacijos, skirtos nuo
vienerių iki penkerių metų veikiantiems SVV subjektams

KUR
KREIPTIS?

Projektų atranką vykdo
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
(INVEGA), www.invega.lt

2.5

suteikti reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir
kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų
technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais.

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

Tikslas

FINANSavimo SUMOS

• SVV subjektams, veikiantiems iki 1 metų
– 100 proc. fiksuotųjų įkainių;
• SVV subjektams, veikiantiems nuo 1
(imtinai) iki 3 metų – 85 proc. fiksuotųjų
įkainių;
• SVV subjektams, veikiantiems nuo 3
(imtinai) iki 5 metų – 50 proc. fiksuotųjų
įkainių.

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

47

DAUGIAU INFORMACIJOS

2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.5 INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

VERSLO KONSULTACIJOS

„VERSLUMAS LT“

INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

2.5

Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

suteikti aukštos kokybės konsultacines paslaugas tikslinių
grupių (jaunimo, moterų, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų,
emigrantų, šeimos verslų atstovų) smulkiojo ir vidutinio verslo
(toliau – SVV) subjektams, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip 5
metus, ir taip sukurti prielaidas joms išsilaikyti rinkoje ir vykdyti
tolimesnę verslo plėtrą.

TIKSLINĖS GRUPĖS –
KAS TAI?

ES struktūrinių fondų lėšos –

2 896 200 Eur

Tikslinei grupei (TG) priklausantis SVV subjektas - TAI LABAI MAŽA, maža, vidutinė įmonė 
arba ASMUO, vykdantis ūkinę komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba 
verslo liudijimą., kurios vadovas arba savininkas, turintis ne mažiau kaip 25 proc.
akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir atitinka 
šiuos kriterijus:

Kriterijus

Jaunimo TG

Neįgaliųjų TG

Vyresnio amžiaus
asmenų TG

Emigrantų TG

Moterų TG

Yra nuo 18 iki 29
metų amžiaus

Yra neįgalusis

Yra vyresnio negu
50 metų amžiaus
asmuo

Yra emigrantas

Yra moteris

Šeimos verslų atstovų TG
steigėjai yra sutuoktiniai arba tėvai, įtėviai bei vaikai ir įvaikiai, turintys ne mažiau kaip 51
procentą akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių.

Kas gali gauti
finansavimą?
Pareiškėjas –
viešoji įstaiga
„Versli Lietuva“
Galutiniai naudos
gavėjai –
SVV subjektai.

Finansuojamos
veiklos
Aukštos kokybės konsultacinės paslaugos tikslinių grupių (jaunimo, moterų, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, emigrantų,
šeimos verslų atstovų) SVV subjektams, vykdantiems veiklą ne
ilgiau kaip 5 metus, skatinant:
• verslumą regionuose (MVĮ bendradarbiavimo (tinklaveikos);
bendradarbystės centrų veiklų; kultūros ir kūrybinių industrijų
verslo skatinimas);

FINANSavimo SUMOS

Vienai įmonei suteiktos bendros de
minimis pagalbos suma (per visas
priemones) negali viršyti 200 000
Eur per 3 finansinių metų laikotarpį
(pagalbos suma kelių transporto
sektoriaus įmonei per trejus fiskalinius metus negali neviršyti 100
000 Eur).

• verslo plėtrą (konsultacijos socialinio verslo, antrosios galimybės,
verslo perdavimo temomis);
• skaitmeninį verslą (pradedančiųjų inovatyvių įmonių skatinimas).

KUR
KREIPTIS?
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Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“,
www.verslilietuva.lt

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p
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2. SUBSIDIJOS VERSLO INVESTICIJOMS

2.5 INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

KONSULTACIJOS INOVACIJŲ KLAUSIMAIS

„INOGEB LT“

INOVACIJŲ
KONSULTACINĖS
PASLAUGOS –
KAS TAI?

Kas gali gauti
finansavimą?

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:
ES struktūrinių fondų lėšos –

8 688 601 Eur

Konsultavimas, pagalba ir mokymas žinių perdavimo, nematerialiojo turto
nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei naudojimo, licencijų sutarčių ir standartų 
naudojimo klausimais.

Finansuojamos
veiklos

Pareiškėjas – Mokslo, invacijų ir
technologijų agentūra.

• Technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas;

Galutiniai naudos gavėjai – įmonės, vykdančios MTEPI veiklas, arba
įmonės, kurių planuojama vystyti
veikla priskiriama MTEPI veiklai.
Taip pat perkančios organizacijos,
kai teikiama eskpertinė ir metodinė
pagalba dėl ikiprekybinių pirkimų
vykdymo.

• Inovacijų paramos paslaugų prieinamumo
ir kokybės stiprinimas, kuris apima įvairias
inovacijų paramos ir inovacijų konsultavimo
paslaugas.

KUR
KREIPTIS?

2.5

Populiarinti technologijų pažangą ir inovacijas, teikiant inovacijų
konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms, didinti
įmonių inovatyvumą, kartu siekiant sukurti efektyviai veikiančią
žinių sklaidos terpę, kuri skatintų įmones aktyviau plėtoti
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI)
veiklas.

INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

Tikslas

FINANSavimo SUMOS

Vienai įmonei suteiktos bendros de
minimis pagalbos suma (per visas
priemones) negali viršyti 200 000 Eur per
3 finansinių metų laikotarpį (pagalbos
suma kelių transporto įmonei per
3 fiskalinius metus negali viršyti
100 000 Eur).

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, www.mita.lt
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2.5 INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

„Inkubatoriai LT + “

Tikslas

BENDROS INVESTICIJOS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ
2014–2020 M. PERIODU:

INVESTICIJOS Į ŽINIAS IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

2.5

Sutelkti verslą norinčius plėtoti asmenis vienoje
erdvėje (inkubatoriuje) ir taip sudaryti sąlygas pradėti
nuosavą verslą ir jį plėtoti.

KAS TAI?

Privačios lėšos –

14,48 mln. Eur

35,93 mln Eur

Verslo inkubatoriai, menų 
inkubatoriai, kūrybinės rezidencijos.

Kas gali gauti
finansavimą?
• Pareiškėjai - juridiniai asmenys;
• Galutiniai naudos gavėjai – naujai įsisteigę ir ne
ilgiau kaip trejus metus veikiantys smulkaus ir
vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektai;
• Galimi partneriai – privatieji juridiniai asmenys.
Partneris yra privalomas, jeigu pareiškėjas yra
viešasis juridinis asmuo. Tokiu atveju, projektas
turi būti įgyvendinamas viešosios ir privačios
partnerystės (PPP) principu.

KUR
KREIPTIS?
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ES struktūrinių fondų lėšos –

Projektų atranką vykdo
Lietuvos verslo paramos agentūra
(LVPA), www.lvpa.lt

Finansuojamos
veiklos
Finansuojamas naujų arba besiplečiančių inkubatorių infrastruktūros
kūrimas, siekiant sudaryti sąlygas teikti
kokybiškas inkubavimo paslaugas naujai įsisteigusiems ir ne ilgiau kaip trejus
metus veikiantiems SVV subjektams
pirmuosius penkerius veiklos metus.

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
ŪM tinklalapyje https://goo.gl/tus06k
ES investicijų svetainėje http://goo.gl/WC6E0p

Siekiami 2014-2020 m. verslui
skirtų ES struktūrinių fondų
investicijų priemonių rezultatai

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Apmokyti labai mažų, mažų ir
vidutinių įmonių darbuotojai –

20 824

VERSLAS

15,7%

INVESTICIJAS GAVUSIOS
ĮMONĖS LIETUVIŠKOS
KILMĖS PRODUKCIJOS
EKSPORTO PADIDĖJIMAS

320

ĮMONIŲ, KURIOMS BUS
SKIRTAS FINANSAVIMAS
TECHNOLOGINĖMS IR
NETECHNOLOGINĖMS
EKOINOVACIJOMS ĮSIDIEGTI

51

TURIZMAS

560

ĮGYVENDINTŲ TURIZMO
RINKODAROS PRIEMONIŲ

MOKSLINIAI TYRIMAI, EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA IR INOVACIJOS

24,1 EUR 60,7EUR
2011 m.

2023 m.

VERSLO SEKTORIAUS
IŠLAIDOS MTEPI

754

INVESTICIJAS GAVUSIŲ
ĮMONIŲ SUKURTI
GAMINIŲ, PASLAUGŲ,
PROCESŲ PROTOTIPAI

(VIENAM GYVENTOJUI)

250
ĮMONIŲ MTEPI PROJEKTŲ,
ATLIKTŲ
BENDRADARBIAUJANT SU
MOKSLO IR STUDIJŲ
INSTITUCIJOMIS

ENERGETIKA

500
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Pramonės įmonių atliko
energetinį auditą

6 mln.

PRITRAUKTŲ UŽSIENIO
INVESTICIJŲ Į MTEPI PAGAL
SUMANIOS SPECIALIZACIJOS
KRYPTIS

Kur
kreiptis?
PRIEMONES FORMUOJA:
LR ūkio ministerija,
http://ukmin.lrv.lt
Adresas: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
Telefonas: 8 706 64 845 / 8 706 64 868
El. paštas: kanc@ukmin.lt

PROJEKTŲ ATRANKĄ VYKDANČIOS INSTITUCIJOS
Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA),
www.lvpa.lt
Adresas: Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius
Telefonas: +370 (5) 268 7401
El. paštas: komunikacija@lvpa.lt, info@lvpa.lt

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA),
www.mita.lt
Adresas: A. Goštauto 12-219, 01108 Vilnius
Telefonas: +370 (5) 2644708
El. paštas: info@mita.lt

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA),
www.invega.lt
Adresas: Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius
Telefonas: +370 (5) 210 7510
El. paštas: info@invega.lt

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA),
www.esf.lt
Adresas: Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius
Telefonas: +370 (5) 264 9340
El. paštas: info@esf.lt

Dėl informacijos suteikimo apie kiekvieną konkrečią priemonę – žiūrėti priemonės aprašymui skirtame leidinio puslapyje.
Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite:
Ūkio ministerijios tinklalapyje: http://ukmin.lrv.lt
ES investicijų svetainėje: http://www.esinvesticijos.lt
Leidinys yra parengtas bendradarbiaujant su LR ūkio ministerija ir yra finansuojamas ES lėšomis
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