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Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 
 

Priemonės tikslas skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Skatinama kurti daugiau darbo vietų verslus  kaimo vietovėse, 
kuriose nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje. 

Numatoma kvietimo data Nuo 2021 m. rugsėjo 01 iki spalio 29 d. 

Galimi pareiškėjai 
• fiziniai asmenys veikiantys su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu 

• privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės). 

Finansavimas vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur.  
Didžiausia ES parama, – 200 000,00 Eur, kai planuojama sukurti 4 ar daugiau naujų darbo vietų. 

Finansavimo intensyvumas iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. 

Kompleksiniai tikslai 
• inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;  

• tvari plėtra (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus) 

Remiama veikla veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas. 

Tinkamos išlaidos 

• projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Pastaba 

- projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio 

būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;  

• naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama: speciali 

kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui; 

• projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga. Parama įsigyti N kategorijos, N1 klasės motorinę 

transporto priemonę kroviniams vežti (išskyrus visureigius), kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių 

pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. 

gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų 

patvirtinimo“, teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, pertvara atskirtas ir be langų krovinių skyrius; 

• verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo 

įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto 

įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos); 

• bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be 

PVM, bet ne daugiau kaip 1 800 Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama 

bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur. Projekto viešinimo išlaidos finansuojamos vadovaujantis Suteiktos paramos 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis.  

 



 

 

Privačių pastatų (įmonių) modernizavimas  

 
Priemonės tikslas privačių visuomeninės paskirties pastatų savininkams modernizuoti savo įmonės pastatą  

Numatoma kvietimo data Kvietimas vyksta iki gruodžio 31 d. 

Galimi pareiškėjai 
1. paramos gavėjas pastato savininkas (bendrasavininkas) - fizinis/privatus juridinis asmuo 

2. Paramos gavėjo įgaliotas atstovauti asmuo, gaunant paramą ir įgyvendinti privataus juridinio asmens (jungtinės veiklos sutarties 

pagrindu veikiančių privačių juridinių asmenų grupės) valdomo pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą. 

Paramos gavėjai visuomeninės, t. y. viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio,  sporto ar 
religinės paskirties pastatų savininkai. 

Kvietimo finansavimo suma 2 500 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas 
30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui, atitvarų 

(sienų, lubų, grindų, cokolio), stogo, vidinių pertvarų šiltinimui, vėdinimo sistemos įrengimui ar modernizavimui, taip pat  atsinaujinančių 

energijos šaltinių elektros ar šilumos energijos gamybai įdiegimui, etc. 

Remiama veikla 

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti susiję su nuosavybės teise priklausančio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) 
projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus pasiekiama ne mažesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. 
energijos.  
1. Šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas, sujungimas į bendrą sistemą arba keitimas naujomis efektyvesnėmis sistemomis, taip 
pat talpyklų perteklinei energijai surinkti ar akumuliacinės katilinės įrengimas; 
2. Atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto) šiltinimas termoizoliacine medžiaga ar naudojamas kitas atitvarų šilumos laidumo 
sumažinimo būdas, siekiant išlaikyti šilumą pastate ar pastato dalyje; 
3. Išorės durų pakeitimas, įskaitant tambūro duris, panduso įrengimą, vartų pakeitimas naujais energiškai efektyvesniais vartais, langų ir kitų 
skaidrių ar varstomų pastato dalių keitimas, langų ploto naikinimas (mažinant šilumos nuostolius) ar perkėlimas į šiltinamąjį sluoksnį; 
4. Plokščio ar šlaitinio stogo šiltinimas įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą); 
5. Vidinių pertvarų šiltinimas, gerinant tam tikrų patalpų šilumines charakteristikas; 
6. Vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas ar sujungimas su šildymo sistemomis, įskaitant rekuperacijos įrengimą; 
7. Atsinaujinančių energijos šaltinių elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybai įrengimas; 
8. Projekto finansų audito ir per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo išlaidos; 
9. Projekto viešinimo išlaidos. 

 

 



 

Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo 

Priemonės tikslas 

• Atnaujinti savivaldybių viešuosius pastatus, siekiant, kad pastatai atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y., ne žemesnę 
kaip C energinio naudingumo klasę.  

• Sukurti palankų finansavimo modelį savivaldybių pastatų modernizavimo projektams Finansinės priemonės lėšomis finansuoti.  

• Prisidėti prie strateginių tikslų energijos vartojimo efektyvumo srityje įgyvendinimo. 

Galimi pareiškėjai 

• Savivaldybių administracijos. 

• Savivaldybėms priklausančios įmonės. 

• Viešųjų pirkimų būdu savivaldybių administracijos atrinkta privati energijos taupymo paslaugų teikėjų  
įmonė (toliau – ETPT) ar pusiau ETPT. 

Kvietimo finansavimo suma 36 169 323,00 Eur  

Finansavimo intensyvumas 
100 % investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 
proporciją) , kai paskolos gavėjai yra savivaldybių administracijos arba savivaldybės įmonės. 
80 % investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 
proporciją), kai paskolos gavėjai yra ETPT arba pusiau ETPT. 

Maksimali paskolos suma 10 000 000,00 Eur. 

Remiama veikla 

1. Įgyvendinus projektą bus padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė (prieš 
projekto įgyvendinimą pastato energinio naudingumo klasė turi būti D ar žemesnė), padidintas arba išlaikytas esamas viešųjų pastatų ploto 
naudojimo efektyvumas; 

2. Ne mažiau, kaip 51 % viso viešojo pastato ploto nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir ne mažiau, kaip 51 % viso viešo jo pastato ploto 
naudojama savivaldybės poreikiams; 
3. Savivaldybė turi užtikrinti, kad atrinktas modernizavimui viešasis pastatas pagal tikslinę naudojimo paskirtį, įgyvendinus energinio efektyvumo 
didinimo projektą bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų. 
4. Investicijos, didinančios atnaujinamo viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą, turi sudaryti ne mažiau nei 80 % visų investiciniame projekte 

numatytų lėšų: (Šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas; Vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimas 

ar įrengimas; Stogo šiltinimas (taip pat ir naujos stogo dangos įrengimas), perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas; Išorinių pastato 
sienų ir cokolio šiltinimas, taip pat ir sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimas ir nuogrindos sutvarkymas; Kitų perdangų (perdangos virš 
įvažiavimų, įėjimų), kurios ribojasi su išore, šiltinimas; Lauko ir tambūro durų keitimas, taip pat ir įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų 
poreikiams; Langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus; Rūsio perdangos ir (ar) grindų ant grunto šiltinimas, šildomo rūsio atitvarų 
šiltinimas; Apšvietimo sistemos modernizavimas; Atnaujintame pastate įrengtos katilinės modernizavimas ir atsinaujinančių energijos išteklių 
įrengimas) 
5. Investicijos, nedidinančios atnaujinamo viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo, gali sudaryti ne daugiau nei 20 % visų investiciniame 
projekte numatytų lėšų: - Bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, 
taip pat ir pastatui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas; - Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, 
stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su 1–10 punktuose (priemonės didinančios energijos vartojimo efektyvumą) nurodytomis 
priemonėmis, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas; - Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas 
(vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažyti ir dažymas, laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas). 



 

Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš 
nepalankių aplinkų 
 

Priemonės tikslas 
Kvietimu siekiama prevencijos gerinimo ir sveikatos netolygumų mažinimo. Programa teiks paramą psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos 
priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės 
sveikatos paslaugas ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę 

Kvietimo laikotarpis iki 2021 m. spalio 29 d.  

Galimi pareiškėjai Galimi pareiškėjai yra juridiniai asmenys. 

Galimi partneriai Galimi projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos ir (ar) Valstybės donorės juridiniai asmenys. 

Finansuotina veikla 

• naujų metodikų ir (arba) naujų pagalbos mechanizmų, ir (ar) naujų darbo modelių vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-
ių) grupės (-ių) diegimas ir taikymas projekto įgyvendinimo metu; 

• priemonių, būtinų įdiegti ir (arba) taikyti naujas metodikas, ir (arba) naujus pagalbos mechanizmus, ir (arba) naują darbo modelį 
vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) įsigijimas; 

• patalpų, kuriose diegiamos ir (arba) taikomos naujos metodikos, nauji pagalbos mechanizmai, nauji darbo modeliai va ikams ir (ar) 
jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių), paprastasis remontas; 

• renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir kita, reikalingi diegiant ir (arba) taikant naujas metodikas, naujus pagalbos mechanizmus, 
naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių). 

Projekto tikslinės grupės 

• vaikai ir jaunuoliai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, pradedantys savarankišką gyvenimą; vaikai ir jaunuoliai iš globos sistemos (vaikų 
globos institucijų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų), pradedantys savarankišką gyvenimą; 

• vaikai ir jaunuoliai, kurie išeina iš uždaro tipo institucijų (pvz., socializacijos centrų, psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaro) ir 
pradeda savarankišką gyvenimą arba grįžta į savo gyvenamąją vietą; 

• vaikai ir jaunuoliai – prekybos žmonėmis aukos. 

Paramos dydis mažiausia lėšų suma – 200 000,00 eurų - didžiausia lėšų suma – 250 000,00 eurų. 

Finansavimo intensyvumas Iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Kvietimo finansavimo suma 841 883,00 Eurų 

Projekto trukmė Iki 30 mėnesių 

Projekto atrankos kriterijai 

• siūlo naujas metodikas ir (ar) naujus pagalbos mechanizmus, ir (ar) naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės grupės 
ir tokios metodikos/pagalbos mechanizmai/darbo modeliai aiškiai prisideda prie paslaugų trūkumo pasirinktai tikslinei grupei mažinimo; 

• numato tiesioginį darbą ne tik su tiksline projekto grupe, bet ir jos aplinka (pagal poreikį tai gali būti, šeima (apimant ir išplėstinę šeimą), 
šeimyna, vaiko globos institucija, mokykla, vietos bendruomenė, vaiko/jaunuolio draugai). 

  



 

 

Smart INVEST LT+ 

Priemonės tikslas 

pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal 
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, 
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, numatytus MTEPI prioritetus. 

Kvietimo data Vyksta nuo 2021 m. rugsėjo 27 d. iki spalio 27 d. 

Galimi pareiškėjai 
užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam 
užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys)) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio 
investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje. 

Partneriai 
tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veikloms partneriais gali būti privatieji juridiniai 
asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos; tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI 
infrastruktūro sprojektams partneriai negalimi. 

Finansuotina veikla 1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas; 
2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra. 

Paramos dydis 
Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra: 
Pirmajai veiklai– 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų); 
Antrajai nurodytai veiklai – 4 500 000 Eur (keturi milijonai penki šimtai tūkstančių eurų). 
Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų). 

Finansavimo intensyvumas Nuo 25 iki 80 proc. 

Finansavimo forma negrąžintina subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 20 000 000,00 Eur 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

• laikomos techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis išlaidos; 

• MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis išlaidos, tai yra kai perkama iš išorės šaltinių už rinkos kainas pagal šalių 
sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų; 

• išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, teikiamų vien tik projekto MTEP veiklai vykdyti, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP 
veiklai reikalingų paslaugų įsigijimo, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai.  

• Įgyvendinant projektą kuriamų produktų patentavimo išlaidos; 

• su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems 
trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos; 

• projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrenginių, pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo arba 
amortizacijos sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos.  

• Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti 
būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos. 



 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės,vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams 

 

Priemonės tikslas Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams 

Kvietimo data Kvietimas vyksta iki kol užteks lėšų, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 31  

Galimi pareiškėjai Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys. 

Kvietimo suma 9 000 000,00 Eur (devyni milijonai eurų) 

Subsidijos dydis 

Subsidijos fiksuotasis įkainis, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės ar vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti nurodomas kvietime ir apskaičiuojamas kaip 30 

proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios saulės ar vėjo elektrinei įsigyti bei įrengti (Eur/kW), nurodytos Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT taryba) paskutiniam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui parengtoje pažymoje dėl didžiausiosios 

elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo, skelbiamoje VERT tarybos interneto svetainėje prie VERT tarybos 

posėdžių medžiagos. Agentūra kvietime nurodo VERT tarybos pažymos datą, fiksuotąj5 įkainį eurais, (skirtą 1 kW įrengtosios galios saulės ar vėjo 

elektrinei įsigyti ar įrengti), su PVM ir be PVM. Tai būtų 246,00 Eur. Be PVM už 1 kW. ( 297,66 eur įskaitant PVM) Maksimalus subsidijos dydis vienam 

pareiškėjui yra 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų (su PVM) 

Tinkamos išlaidos 

• įrengta nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė); 

• įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko 

dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių; 

• pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti 

(atskaityti). 

Paraiškų atrankos būdas tęstinis 

 

  



 

Atsinaujinančių energijos išteklių (geoterminės energijos, biokuro, saulės) panaudojimas visuomeniniams poreikiams 

 
Priemonės tikslas Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, 

religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 

Kvietimo data Kvietimas vyksta iki kol užteks lėšų, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 31 

Galimi pareiškėjai Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė 
arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas. 

Kvietimo suma 2 000 000,00 (du milijonai eurų) 

Subsidijos dydis 
vienam pareiškėjui nevykdančiam ūkinės veiklos yra 1 450 000 Eur, vykdančiam ūkinę veiklą – 200 000 Eur. Subsidijos dydis iki 80 proc. visų 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: 

finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. 

Tinkamos išlaidos 

• šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms (ne pardavimui) diegimui: 

• šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui; 

• horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui; 

• šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte; 

• kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį; 

• kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), 

pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C arba aukštesnę klasę; 

• katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą 

aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose: 

• katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012; 

• įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, 

ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąjį 

atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti); 

• iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo 

biokuro katilus, jei jie atitinka  šiuos reikalavimus: 

• katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012; 

• kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai 

eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektams); 

• šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir įrangai, kuri reikalinga šių prietaisų įrengimui 

• pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal Priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame 

ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų. 

Paraiškų atrankos būdas Tęstinis 

  



 

 

AEI (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams 

 
Priemonės tikslas Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams, pakeičiant iškastinį 

kurą 

Kvietimo data Kvietimas vyksta iki kol užteks lėšų, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 31 

Galimi pareiškėjai Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys. 

Kvietimo suma 1 000 000,00 (vienas milijonai eurų) 

Subsidijos dydis 
Subsidijos dydis iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui – 200 000 Eur, 
tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos 
subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu 
sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. 

Tinkamos išlaidos 

• šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms (ne pardavimui) diegimui: 

• šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui; 

• horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui; 

• šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte; 

• kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį; 

• kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), 

pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C arba aukštesnę klasę; 

• katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą 

aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose: 

• katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012; 

• įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, 

ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąjį 

atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti); 

• iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo 

biokuro katilus, jei jie atitinka  šiuos reikalavimus: 

• katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012; 

• kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai 

eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektams); 

• šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir įrangai, kuri reikalinga šių prietaisų įrengimui 

• pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal Priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame 

ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų. 

Paraiškų atrankos būdas Tęstinis 



 

 

Elektromobilių (M1, M2, N1, N2 ) skatinimas juridiniams asmenims 

 
Priemonės tikslas Prisidėti prie nacionalinės klimato kaitos programos įgyvendinimo, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 

Kvietimo data Vyksta iki kol užteks lėšų, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 31 

Galimi pareiškėjai Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys 

Kvietimo finansavimo suma 5 000 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) Eur. 

Subsidijos dydis 
4 tūkst. eurų (su PVM) subsidija už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį; 
10 tūkst. eurų (su PVM) subsidija  – už kiekvieną naują M2  ir (ar) N2 klasės elektromobilį.  
Papildoma 1 tūkst. eurų (su PVM) subsidija būtų skiriama už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę. 

Remiama veikla Naujų elektromobilių M1, M2, N1, N2 įsigijimas 

 

  



 

 

Kvietimas privatiems juridiniams asmenims energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimui pagal 
energijos audito ataskaitas 
 

Investicinė parama skirta Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas 

Kvietimo data Vyksta iki gruodžio 31 d. 

Galimi pareiškėjai 
Pareiškėjai/paramos gavėjai Juridinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą ir esantis galutinis energijos vartotojas (galutinės energijos vartojimas 

– visa pramonės, transporto, paslaugų ir žemės ūkio sektoriams tiekiama energija. Tai neapima energijos, tiekiamos energijos transformavimui 

ir energetikos sektoriui). 

Finansavimas 2 000 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas 

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam Pareiškėjui yra 200 000 Eur. 
Kompensacinė išmoka mokama, jei pareiškėjo minimalūs energijos sutaupymai yra 10 MWh/metus. 
Fiksuoti kompensacinių išmokų dydžiai, naudojami apskaičiuoti kompensacinės išmokos dydį pareiškėjui, nustatyti 2021 m. gegužės 31 d. 
Europos socialinio fondo agentūros „Sutaupytos energijos kainos fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrime“, yra šie: 

1. už sutaupytą elektros energiją – 57,22 Eur/MWh (su PVM); 
2. už sutaupytą šiluminę energiją – 21,47 Eur/MWh (su PVM); 
3. už sutaupytas gamtines dujas – 17,77 Eur/MWh (su PVM). 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

1. Nuo 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, 
įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda 
efektyviau naudoti energiją; 

2. Jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 
Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės apimties projektų atveju – 60 
eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu). 

Projekto naudingumo kriterijai 

1. Pareiškėjas turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą vadovaudamasis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens 
vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. 
balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo 
naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo” ir Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo 
technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. 
įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose 
metodikos patvirtinimo“. Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau; 

2. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos turi būti įsidiegęs energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos 
efektyvumo priemones. Priemonės gali būti įdiegtos nuo 2021 m. sausio 1 d. 
 

  



 

 

Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos 
 

Investicinė parama skirta skatinti inovacinę veiklą turizmo sektoriuje, kuriant ir tobulinant turizmo paslaugas, tobulinant turizmo paslaugų rinkodarą. 

Numatoma kvietimo data 2021 m. spalio mėn.  

Galimi pareiškėjai 

• Labai maža įmonė 

• Maža įmonė 

• Vidutinė įmonė 
Pareiškėjas turi turėti vietinio arba atvykstamojo turizmo organizatoriaus licenciją arba gido pažymėjimą. 
Pataba: Licencija arba pažymėjimas turi būti išduotas ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

Kvietimo suma 750 000,00 Eur 

Finansavimo dydis Iki 20 000,00 Eur 

Intensyvumas Iki 85 proc. 

Finansuotinos veiklos 

Turizmo paslaugų ir produktų kūrimas: 
interaktyvių turizmo paslaugų kūrimo ir jų pateikimo internete veikla, apimanti: 

• interaktyvių pažintinių maršrutų kūrimą; 

• virtualių ekskursijų kūrimą; 

• audiogidų kūrimą; 

• personalizuotų kelionių paketų sudarymo sistemų kūrimą; 
Skaitmeninių turizmo produktų ir paslaugų rinkodaros projektai: 
reklamos internete kūrimo ir sklaidos veikla, apimanti: 

• vaizdo įrašų, garso įrašų, fotografijų, reklaminių skydelių, skirtų reklamai, kūrimą, reklamos gamybą; 

• reklamos transliavimą internete, jos pritaikymą skirtingiems reklamos kanalams; 
Rinkodaros priemonių įgyvendinimo veikla, apimanti: 

• vaizdo tinklaraščių kūrimą ir sklaidą, el. knygų ir kitų elektroninių leidinių, e-kelionių vadovų kūrimą; 

• skaitmeninės rinkodaros metodų ir priemonių įgyvendinimą. 

 

  



 

 

Interreg pietų Baltijos programos 2014-2020 m. kvietimai 
 

Investicinė parama skirta 

• Padidinti Pietų Baltijos regiono mėlynojo ir žaliojo sektoriaus SVV matomumą tarptautinėse rinkose; 

• Pagerinti inovacijų perdavimą mėlynojo ir žaliojo sektoriaus SVV.  

• Išplėsti Pietų Baltijos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į tvaraus turizmo lankytinas vietas.  

• Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą.  

• Pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą.  

• Sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimus. 

Kvietimo data Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d.  iki lapkričio 5 d.   

Partnerystė Paraišką turi teikti bent du partneriai iš dviejų programoje dalyvaujančių valstybių narių. Parnerių piniginis įnašas būtinas.  

Kvietimo suma 879 997,00 EUR 

Finansavimo dydis 32 000,00 arba 40 000,00 EUR (iš jų – 25 000,00 projekto koncepcijos parengimui, 15 000,00 mišriam renginiui (susitikimas gyvai + online) 
arba 7000,00 Eur (online renginiui). 

Intensyvumas Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos pareiškėjai gali gauti iki 85%  

Finansuotinos veiklos visos veiklos reikalingos paraiškos paregimui naujojo laikotarpio (2021-2027 m.) programai (tyrimai, susitikimai, renginiai) 

2021–2027 m. Interreg Pietų 
Baltijos programos (ISBP) 
programos kryptys 
 

Pietų Baltijos regiono skaitmeninimas; 
Pietų Baltijos regiono bendradarbiavimo stiprinimui; 
Parama perėjimui prie žaliosios energijos; 
Tvaraus vandens naudojimo skatinimas; 
Remti žiedinį ir efektyvesnį išteklių naudojimą; 
Tvaraus, atsparaus ir novatoriško turizmo plėtra; 
Stiprinti Pietų Baltijos regiono asmenų (įskaitant pilietinę visuomenę) bendradarbiavimo gebėjimus. 

 

 

 

 

 



 

 

Erasmus + mažos apimties partnerysčių projektams mažoms ir nepatyrusioms organizacijoms  

Priemonės tikslas 
gerinti programos „Erasmus+“ prieinamumą mažiau galimybių turinčioms, mažiau patyrusioms įvairaus tipo organizacijoms: darželiams, bendrojo 
ugdymo, profesinėms mokykloms, įvairioms suaugusiųjų neprofesinio švietimo organizacijoms, trečiojo amžiaus universitetams, bibliotekoms, 
bendruomenėms, nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms, dirbančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar suaugusiųjų 
švietimo srityse. 

Kvietimo laikotarpis Vyksta iki 2021m. lapkričio 3d. 

Galimi pareiškėjai 
visos viešosios ar privačiosios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Paraiškas dėl jaunimo ar su jaunimu dirbančių 

asmenų mobilumo mokymosi tikslais finansavimo, taip pat dėl jaunimo srities strateginių partnerystės projektų finansavimo gali teikti su jaunimu 

susijusį darbą dirbančios jaunimo grupės, nebūtinai priklausančios jaunimo organizacijai. 

Šalys partnerės 27 Europos Sąjungos valstybės narės ir užjūrio šalys ir teritorijos. Programos asocijuotosios trečiosios šalys: ELPA/EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas 

ir Norvegija. ES šalys kandidatės: Turkijos Respublika, Šiaurės Makedonijos Respublika ir Serbijos Respublika 

Finansuotina veikla 

- darželiams; 

- bendrojo ugdymo, profesinėms mokykloms; 

- įvairioms suaugusiųjų neprofesinio švietimo organizacijoms; 

- trečiojo amžiaus universitetams, bibliotekoms, bendruomenėms; 

- nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms, dirbančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar suaugusiųjų švietimo srityse. 

Kvietimo finansavimo suma 

Lietuvos organizacijų koordinuojamiems švietimo ir mokymo sektoriaus projektams numatyta skirti iki 1,2 milijono eurų: 

• 450 000,00 EUR bendrojo ugdymo srityje 

• 403 800,00 EUR profesinio mokymo srityje 

• 352 900,00 EUR suaugusiųjų švietimo srityje. 

Remiamos veiklos 

• gerinti organizacijų darbo ir švietimo veiklos kokybę, pritraukti naujų dalyvių; 

• plėtoti naujoviškas švietimo praktikas organizaciniu, vietos, regioniniu, nacionaliniu ar Europos lygiu; perkelti europinę dimensiją į vietos 
lygmenį; 

• skatinti mažiau galimybių turinčių tikslinių grupių įtrauktį; 

• skatinti aktyvų Europos pilietiškumą; 

• stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti tarpvalstybiniu mastu; 

• kurti, plėtoti tarptautinius tinklus; 

• tenkinti bendrus poreikius ir prioritetus švietimo, mokymo srityse. 

• sudaryti sąlygas permainoms ir pokyčiams (asmens, organizacijos ar sektoriaus lygmeniu), siekiant tobulėjimo, naujų metodų, praktikų 
atsiradimo, proporcingo kiekvienos organizacijos kontekstui. 

 

  



 

Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai 
 

Priemonės tikslas 

skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų 
gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės 
organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje; atkurti, išsaugoti ir pagerinti 
su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas; skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose;  skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir 
ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. 

Kvietimo laikotarpis Vyks nuo 2021 m. spalio 04 d. iki lapkričio 26 d.  
 

Galimi pareiškėjai mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos; kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą. 

Finansavimo dydis ir 

intensyvumas 

Parama vienam projektui negali viršyti 150 000 Eur su PVM. 

Paramos intensyvumas – 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). 

Didžiausia vienos dienos seminaro, lauko dienos arba dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupės narių susitikimo organizavimo kaina – 740 Eur be 
PVM. Didžiausia konferencijos organizavimo kaina – 3 500 Eur be PVM. 

Galutiniai naudos gavėjai 

Galutiniai naudos gavėjai, t. y. informavimo renginių dalyviai – ūkininkai, Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro informacinėje sistemoje 

registruoti jų šeimos nariai, ūkininkų   partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ar miškų ūkio 

veikla, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės 

valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, tradiciniai amatininkai. 

Kvietimo finansavimo suma 1 969 635,00 Eur 

Remiamos veiklos Pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama parodomiesiems bandymams rengti (įrengti ir vykdyti), informavimo renginiams organizuoti 
skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros sektoriuose. 

 

  



 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų kvietimas 

 

Investicinė parama skirta 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai finansuojami per savivaldybes. Kvietimo tikslas – gerinti neįgaliųjų 
socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių 
administracijas ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas 
socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, 
galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje. 

Kvietimo data Vyks nuo 2021 m. spalio 5 d. 

Galimi pareiškėjai 

Paraiškas teikti gali pareiškėjas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas tos savivaldybės, 
kurioje teikiama paraiška, teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus: 
1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį: 
1.1.   jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių 
organizacijų plėtros įstatyme;  
1.2.   paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo 
Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (-ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklą (-as), skirtas neįgaliesiems; 
2. planuoja teikti paslaugas ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį; 
3. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas paslaugas, 
kurioms teikti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., neįgaliojo palydėjimą, pavėžėjimą į užimtumo, ugdymo, reabilitacijos įstaigas ir kt.), 
paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.). 

Galimi partneriai Partneris turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikti ar planuoti teikti paslaugas ir (ar) organizuoti veiklas tos savivaldybės, kurioje 
teikiama paraiška, teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems. Partneris negali būti pareiškėjas konkurse. 

Remiama veikla 

neįgaliųjų dienos užimtumo paslauga: 
1.1. neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių formavimas ir (ar) atkūrimas;  
1.2. socialinių įgūdžių stiprinimas, ugdymas ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse. Skatinant neįgaliuosius aktyviau dalyvauti 
bendruomenės gyvenime, mažinant socialinę jų atskirtį, jiems gali būti organizuojami renginiai, kurie yra priemonė projekto tikslams pasiekti, 
tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas; 
1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių (rašymas, skaitymas ir skaičiavimas, kompiuterinis raštingumas, orientavimasis laike ir 
aplinkoje, dėmesio valdymas, atminties lavinimas ir pan.), taikomų praktiškai, suteikimas; 
1.4. saviraiškos įgūdžių lavinimas ir (ar) palaikymas; 
2. individuali pagalba neįgaliajam.  
3. pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius.  
4. neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.  
5. neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose. 
6. pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.  



 

 

Vietos veiklos grupių (VVG) kvietimai 
VVG 

pavadinimas 

Kvietimo pavadinimas 
Kvietimo data 

Alytaus VVG Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą 
Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas 

Vyksta iki 2021 m. spalio 5 d.  

Biržų VVG Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai 
Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai 

Vyksta iki 2021 m. lapkričio 11 d.  

Ignalinos VVG NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) (galima finansuoti 3 vietos 
projektus); 
Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (galima finansuoti 2 vietos projektus) 
Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“ (galima finansuoti 1 vietos projektus) 
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (galima finansuoti 1 vietos projektą) 

Vyks nuo 2021 m. spalio 27 d. iki 2021 m. 
lapkričio 29 d.  

Kupiškio VVG Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas Vyks nuo 2021 m.  spalio 29 d. iki lapkričio 
29 d. 

Molėtų VVG Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas 
Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą 
Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius 

Kvietimus numatoma skelbti spalio mėn.-
lapkričio mėn.  

Ukmergės VVG Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai 
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

Vyksta iki 2021 m.  spalio 29 d. 16:00 val 

Utenos VVG Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas 
Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone 
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtra 

Vyksta 2021-10-15 
Vyksta iki 2021-10-27 
Vyks nuo 2021-10-05 iki 2021-11-18 

Šiaurės vakarų 

Lietuvos VVG 
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį 
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

Vyks Nuo 2021-10-08 iki 2021-12-07 
 
 
Vyks nuo 2021-11-15 iki 2022-01-13 
 

 

 

 



 

 

Susidomėjote ir turite papildomų klausimų, kreipkitės!  

Taip pat mielai galime atvykti pas Jus, Jums patogiu metu. 

 

 

Jurgita Peciulevičienė 

Pardavimų vadovė 

 

UAB „Teisa“  

Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius 

IV aukštas 

Mob. tel.: Tel. +370 644 40757 

El. p.: jurgita.peciuleviciene@teisa.lt 

www.teisa.lt 
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