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VERSLO PLĖTRA IR ŽALIOS 
PRAMONĖS INOVACIJOS



Finansavimo 
priemonės 

tikslas:

Didinti Lietuvos 
įmonių 
konkurencingumą 
žalios pramonės 
inovacijų, įskaitant 
bioekonomiką, 
srityje veiklas 
veiklas. 



Remiamos 
veiklos:

► Naujų aplinkai palankių 
produktų ar technologijų 
(įskaitant skirtas gamybos 
procesams modernizuoti, 
mažinant jų neigiamą poveikį 
aplinkai) kūrimas ir 
komercinimas;

► Naujų produktų ar technologijų 
diegimas siekiant sumažinti 
CO2 išmetimus, energijos 
sąnaudas bei skatinti
beatliekinę gamybą, antrinį 
atliekų panaudojimą.



Pareiškėjai:

► Labai mažos, mažos ir 
vidutinės

► Didelės įmonės, kai 
valstybės valdoma dalis 
sudaro ne daugiau kaip 
25%.

Galimi partneriai:

► Privatūs ir viešieji 
juridiniai asmenys 
registruoti LR arba 
Norvegijoje;

► Projektuose partnerystė 
nėra privaloma, tačiau už 
Norvegijos partnerio 
dalyvavimą bus 
suteikiami papildomi 
balai



ES finansavimo dydis:

Pagal Dvišalės 
partnerystės schemą 

DIDŽIAUSIA 
finansavimo lėšų 

suma

MAŽIAUSIA 
finansavimo lėšų 
suma pagal Mažų 
projektų schemą/ 

Dvišalės partnerystės 
schemą 

2 000 000 Eur.

10 000 Eur arba
200 000 Eur

200 000 Eur.

Pagal Mažų projektų 
schemą DIDŽIAUSIA 

finansavimo lėšų 
suma



Finansavimo 
intensyvumas: 

► 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų –
moksliniams tyrimams;

► 25 % tinkamų 
finansuoti išlaidų –
eksperimentinei plėtrai.

Finansavimo dydis gali 
būti padidintas iki 80%: 

► 10% vidutinėms įmonėms;

► 20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

► 15% kai bendradarbiauja įmonės, kurių 
bent viena yra MVĮ, arba projektas 
vykdomas bent dviejose valstybėse narėse, 
arba valstybėje narėje ir EEE šalyje, ir nė 
viena įmonė nepadengia daugiau kaip 70 % 
tinkamų finansuoti išlaidų;

► 15% kai įmonė ir bent viena mokslinių 
tyrimų ir žinių sklaidos organizacija, kuri 
viena ar kartu padengia bent 10 % tinkamų 
finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo 
pačios mokslinių tyrimų rezultatus;

► projekto rezultatai yra plačiai skelbiami 
konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos 
saugyklose arba per nemokamą arba 
atvirąją programinę įrangą.



Tinkamos finansuoti išlaidos:

► Naujos arba naudotos įrangos arba įrenginių (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų) 
nusidėvėjimo išlaidos;

► Naujos įrangos įsigijimo išlaidos;

► Trumpalaikio turto (medžiagų, atsargų, mažaverčio inventoriaus ir kitų prekių) įsigijimo 
išlaidos;

► Išlaidos, susijusios su kitomis projekto vykdytojo ar partnerio sudarytomis sutartimis ir būtinos 
projektui įgyvendinti;

► MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;

► Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų išlaidos projekto MTEP veiklai vykdyti;

► Išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti 
projekto tikslai;

► Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, įsigijimu iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;

► Komunikacijos ir viešinimo išlaidos, audito, renginių organizavimo, vertimo ir kitos išlaidos;

► Projekto veiklas vykdančių darbuotojų komandiruočių ir kelionių išlaidos, įskaitant dienpinigius;

► Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis;

► Netiesioginės išlaidos.



Privalomi 
programos 

rezultato 
rodikliai:

► Projekto vykdytojo planuojamas 
metinis apyvartos augimas;

► Projekto vykdytojo planuojamas 
metinis pelno augimas;

► Sukurtų naujų aplinkai palankių 
produktų ar technologijų 
skaičius;

► Komercintų naujų aplinkai 
palankių produktų ar 
technologijų skaičius;

► Įdiegtų naujų aplinkai palankių 
technologijų skaičius;

► CO2 kiekio sumažėjimas
(tonomis);

► Energijos vartojimo sumažėjimas
(MWh).



Projekto 
trukmė:

36 mėn. 
(Dvišalės partnerystės schema)

18 mėn. 
(Mažųjų projektų schema)

Projekto veiklos turi būti 
pradėtos įgyvendinti ne 
vėliau kaip per 

3 mėnesius nuo projekto 
sutarties pasirašymo 
dienos.



Projektų atrankos kriterijai
Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimo ir komercinimo veiklai:

► Kuriamo produkto /  technologijos naujumo lygis (15 balų);

► Pareiškėjo inovacinis potencialas (25 balai). Aukštesnis įvertinimas suteikiamas 

tiems projektams, kuriuose per trejus metus iki paraiškos pateikimo pareiškėjas yra 

sukūręs ir pateikęs į rinką daugiau kaip vieną inovatyvų produktą / technologiją.

► Kuriamo produkto/ technologijos komercinimo potencialas (30 balų). 

Naujų produktų ar technologijų diegimas veiklai:

► Projekto poveikis gamtos išteklių naudojimui (35 balai).

► Projekto poveikis oro taršai (35 balai).

Visoms veikloms:

► Dvišalė partnerystė (30 balų).



Paraiškos teikiamos iki 

2020-11-06 23:59 val.

Kvietimui numatytas 
finansavimas:

8 017 647 Eur – partnerystės 
schema

1 000 000 Eur – mažųjų 
projektų schema



Dėl papildomos informacijos 
teirautis:

Aivaras Subačius
Qualified PRINCE2® Foundation

vyr. konsultantas
Mob.: 8 656 24878

El. paštas: aivaras@ekt.lt

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16 B, LT-03163 Vilnius  

Tel.: (8-5) 252 6225
El. paštas: ekt@ekt.lt,

http://www.ekt.lt


