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E-Prekyba (Verslo modelis) – COVID 19 

Priemonės tikslas 
paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones: skaitmenizuoti verslą ir jį efektyviau plėtoti internete; išlaikyti / kurti darbo vietas; 

optimizuoti darbo kaštus 

Numatoma kvietimo data Kvietimą planuojama paskelbti 2021 m. balandžio mėn. 

Galimi pareiškėjai labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ) 

Finansuotina veikla nauji verslo modeliai, sukurti įdiegus e-verslo sprendinius. 

Paramos dydis iki 50.000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas iki 90 %. 

Finansavimo forma negrąžintina subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 40 000 000,00 eurų 

Projekto trukmė 6-12 mėn. nuo sprendimo finansuoti priėmimo. 

Remiama veikla 
E-verslo modelių diegimas, persiorientuojant į procesų ir produktų (gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, MVĮ 

produktų elektroninę prekybą ir pristatymą. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

•   Elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas, apimantis išorinius verslo procesus: nuo klientų užklausų ir užsakymų, gamybos 
planavimo, veiklos operacijų fiksavimo ir stebėjimo, veiklos procesų optimizavimo, tiekimo grandinės valdymo ir atsargų optimizavimo, 
iki pagamintos produkcijos atkrovimo ir išvežimo užsakovui (tik gamybinėms įmonėms); 
• Verslo valdymo sistemos, automatizuojančios įmonėje vykdomus procesus: verslo administravimą, paslaugų teikimą, kokybės kontrolę, 
kokybės vadybos ir kitų standartų palaikymo veiklas, klientų aptarnavimą ir laiko apskaitą; 
• E-parduotuvių sprendimai: programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, integruota su esama / naujai kuriama 
elektronine parduotuve, galimybe formuoti užsakymus (teikiant juos tiesioginei gamybai) bei apdoroti jų vykdymą; 
• Programinė įranga / licencijos: esamos įrangos atnaujinimas, kuri derėtų su naujai diegiamų verslo sprendimų įranga, arba naujos 
įrangos įsigijimas (pvz. optimizavus procesus ir atidarius e-parduotuvę, reikalinga nauja buhalterinė programa ir pan.); 
• Įmonės konsultacijų paketas pagal tematikas: įmonės praeities rizikų įsivertinimas, pasiruošimas ateities iššūkiams ir naujiems verslo 
modeliams; 
• Mokymų paslaugos, susijusios su įdiegtais IT sprendimais. 

 

 



 

 

 

Kūrybiniai čekiai COVID 19 

Priemonės tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės 
produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką.  

Numatoma kvietimo data Kvietimą planuojama paskelbti 2021 m. kovo mėn. 

Galimi pareiškėjai 

labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos ir / ar 
suteiktų paslaugų vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per 
laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės 
kaip 50 000 eurų. 

Finansuotina veikla originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. 

Paramos dydis iki 30.000 Eur. Pastaba – vienam dizaino sprendimui gali būti numatyta iki 10 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas iki 90 %. 

Finansavimo forma negrąžintina subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 7 000 000,00 eurų 

Projekto trukmė Numatoma 6-12 mėn. 

Remiama veikla originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Prekių ir paslaugų dizainas. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

Prekės ir paslaugos dizaino sukūrimas 
Originaliam dizainui kurti reikalingos įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo išlaidos, scenos meno kūrinių pristatymas ir 
atlikimas. 
Pastaba: projektu planuojamos įsigyti paslaugos yra teikiamos kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių fizinių asmenų 

ar įmonių. 

Atrankos kriterijai 

Paramos gavėjo apyvartos kritimas – vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. -iki 2021 m. sausio 31 
d. palyginti su 2019 m. ir 2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc.  
Paramos gavėjo pajamų augimo potencialas – skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finanasavimo 
pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais.  

 

  



 

 

 

Vietinės užimtumo iniciatyvos 

Priemonės tikslas 
steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos 

bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą. 

Numatoma kvietimo data Nuo 2021-02-22 iki 2021-03-23 

Galimi pareiškėjai 

• Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektai; 
• Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kuriame mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime turi valstybės, savivaldybių 

institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonė 

• Partneriai – savivaldybės, vietos bendruomenės ir/ar nevyriausybinės organizacijos. 

Finansuotina veikla Naujų darbo vietų kūrimas. 

Paramos dydis 
iki 200 00 Eur (iki 19.5 tūkst. Eur vienai darbo vietai įkurti).  Galima teikti kelias paraiškas skirtingose savivaldybėse, svarbu neviršyti 

subsidijos sumos 

Finansavimo intensyvumas iki 65 proc. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

• darbo priemonės, įrengimai, įranga, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonės, reikalingos darbo 
vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti; 

• mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja 
profesinio mokymo; 

• patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti. Parama šiai išlaidų rūšiai 
negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio. 

Paraiškų vertinimo kriterijai 

 

• užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis; 
• užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono 

savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje); 
• numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį (reikalinga profesija atitinka remiamas profesijas) 
• vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui; 
• projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui; 

• projekto grąžai. 

  



 

 

 

Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+ 

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

Numatoma kvietimo data Kvietimą planuojama paskelbti 2021 m. kovo mėn pabaigoje. 

Galimi pareiškėjai 
Pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis 

asmuo, jau įgyvendino, šiuo metu įgyvendina, arba per 36 mėn. įgyvendins investicijų projektą Lietuvoje už 1.45 mln. Eur. arba sukurs 20 

darbo vietų ir investicijų projektą. 

Finansuotina veikla 
Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos 

tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą. 

Paramos dydis Nuo 30 000 Eur iki 500 000 Eur. Vienam darbuotojui skiriama suma mokymams iki 3 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas 
Labai maža ir maža įmonė iki 70 proc. 
Vidutinė įmonė iki 60 proc. 
Didelė įmonė iki 50 proc. 

Finansavimo forma negrąžintina subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 2 600 000,00 Eur 

Remiama veikla 
investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, 

įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.  

Tinkamos finansuoti išlaidos 

• mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko)*. 

• mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje išlaidos*. 

• mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje ir į užsienį išlaidos; 

• išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti*. 

• įrankių ir įrenginių, priklausančių projekto vykdytojui, nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo naudojami vien mokymo projektui, išlaidos*. 

• mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo išlaidos; 

• su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, t. y. mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos; 

• išlaidos mokomiems darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias mokomi darbuotojai dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos). 

 

 



 

 

 

Inostartas 
 

Priemonės tikslas 
Skatinti naujų inovatyvių SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą. Taip pat skatinti 

įmonių savarankiškumą vykdant MTEP (mokslinių tyrimų, eksperimentinės) darbus įmonės viduje. 

Kvietimo laikotarpis Vyksta iki 2021 m. kovo 31 d 

Galimi pareiškėjai 

• smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos  

• smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo 

dienos  

• žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos  

Finansuotina veikla 

• inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2–6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 

d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ 4 

punkte (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas); 

• tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose MVĮ ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo; 

• inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7–9 etapus, nurodytus MTEP etapų 

klasifikacijos apraše. 

Finansavimo dydis 
iki 33 225,91 Eur. veiklos trukmė iki 12 mėnesių 

iki 49 838,87 Eur. Veiklos trukmė iki 18 mėnesių 

iki 51 663, 12 Eur. veiklos trukmė iki 24 mėnesių 
Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 8 402 521  Eur 

Finansavimo intensyvumas 
80-90 %  

Jei projekto metu bus kuriamos arba tobulinamos technologijos, susijusios su koronavirusu (COVID-19), didžiausia galima projekto 

finansuojamoji dalis –100 proc. 
  



 

 

 

InoConnect 

 

Priemonės tikslas 

skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą  (tolau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų. 

Kvietimo laikotarpis Vyksta iki 2021 m. kovo 31 d 

Galimi pareiškėjai 

• privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-128 patvirtinto „2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 

priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo“ (toliau – Aprašas) Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose 

nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus; 

• mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai, atitinkantys Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų 

atrankos kriterijus. (duomenys apie vykdomą veiklą turi būti deklaruoti Lietuvos statistikos departamente). 

Finansuotina veikla 
dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Tarptautinių MTEPI veiklos 

iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje. 

Finansavimo dydis 10 000 Eur. 

Kvietimo finansavimo suma 1 448 100,00 Eur.  

Tinkamos finansuoti išlaidos tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo (įmonių darbuotojų) darbo užmokesčio ir komandiruočių (kelionės, 

apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.    

  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true


 

 

 

Intelektinės nuosavybės apsaugojimo kvietimas 
 

 

Priemonės tikslas Europos Komisijos ir EUIPO, „Idėjos, teikiamos verslui“ MVĮ fondas skirtas įmonėms, kurios nori plėtoti savo intelektinės nuosavybės strategijas ir 
apsaugoti savo teises nacionaliniu, regioniniu ar ES lygiu. 

Kvietimo laikotarpis Nuo 2021 m. kovo 1 d iki 2021 m. kovo 31 d.  

Galimi pareiškėjai 
Mažos ir vidutinės įmonės 

Finansuotina veikla 
• prekių ženklo ar dizaino registravimas ES, regioniniu ar nacionaliniu lygiu arba prekių ženklo ar dizaino vertinimo paslauga; 

• Intelektinės nuosavybės išankstinio vertinimo paslauga galima tik Austrijos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Latvijos, Slovakijos, Ispanijos 
įmonėms.  

 

Finansavimo dydis 

Pasinaudojus parama gali susigrąžinti: 

50 proc. prekių ženklų ar dizaino registracijos mokesčio; 

75 proc. intelektinės nuosavybės išankstinio vertinimo mokesčiui; 

Bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur. 

Kvietimo finansavimo suma 20 000 000,00 Eur.  

Kvietimo nuoroda 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt 

 

 

  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt


 

 

 

Alternatyvių investicijų detektorius (AID) 
 

Priemonės tikslas 
Plėtojant socialinės integracijos paslaugas didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai 

dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje 

Kvietimo laikotarpis Vyksta nuo 2020-08-04 iki 2022-09-30 

Galimi pareiškėjai Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys 

Finansuotina veikla 

• socialinės integracijos veiklos; 
• socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas; 
• savanoriškos veiklos skatinimas; 
• kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją. 

Kvietimo finansavimo suma 2 600 000, 00 Eur 

Finansavimo intensyvumas Iki 100 % 

Projekto idėja ir esmė 

Pagrindinė projekto idėja yra Socialinių inovacijų platforma. Tai vieta, kurioje turės galimybę susitikti organizacijos, norinčios spręsti 

socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų  problemas. Tos, kurios yra pasirengusios eksperimentuoti, ieškoti naujų 

sprendimų bei norinčios inicijuoti realų socialinį pokytį, o ne tik procesą. Šioje platformoje idėjas galės siūlyti vieši ir privatūs juridiniai 

asmenys, o jas vertins ir geriausias atrinks - ekspertai. Visi idėjų pristatymo ir atrankos susitikimai Socialinių inovacijų platformoje vyks 

gyvai, juose galės dalyvauti visi norintys. Su organizacijomis, kurių idėjos bus atrinktos, bus pasirašomos partnerystės sutartys. Jos gaus ne 

tik finansavimą savo pateiktai idėjai realizuoti, bet ir palaikymą visą laikotarpį - mentorių pagalbą, mokymus, ekspertų konsultacijas ir kt 

 

  



 

 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos 

paskirties inžineriniuose statiniuose  

 

Priemonės tikslas 
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų 

visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), 

pakeičiant iškastinio kuro naudojimą. 

Numatoma kvietimo data Kvietimas planuojamas 2021 m. kovo mėn. 

Galimi pareiškėjai Visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams 
asmenims, savininkai arba valdytojai. 

Subsidijos dydis 
Subsidijos dydis iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 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. 

Remiama veikla 

1. saulės elektrinių (įskaitant nutolusias saules elektrines ar saulės elektrines įsigytas iš saulės elektrinių parkų), skirtų elektros energijos 
gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui: 
1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimui; 
1.2. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui; 
1.3. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, 
pritaikymui; 
1.4. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus ir (ar) elektrinės projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui; 
1.5. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos; 
1.6. elektros energijos tinklų pritaikymui; 
2.atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose ir kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, 
nuotekų valyklų statiniuose), kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius 
poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius 
ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar 
vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti; 
3. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), 
jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų 

 

  



 

 

 

Viešojo administravimo mobilumo programa 
 

Priemonės tikslas 
Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programa skiria finansinę paramą valstybės tarnautojams bei kitiems  viešojo sektoriaus 

darbuotojams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse arba vykdantiems bendradarbiavimo 

tinklų veiklą minėtame regione. 

Kvietimo laikotarpis Vyksta nuo 2021 sausio 15 d. iki 2021 kovo 30 d. 

Galimi pareiškėjai 
• Visiems administraciniams lygmenims (valstybės, apskrities, regiono, savivaldybėms, savivaldybių asociacijoms); 

• Valstybės tarnautojams ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams; 

• Individualiems pareiškėjams, grupėms (2–8 asmenų) ir tinklams. 

Partneriai privalomi Remiamuose projektuose privalo dalyvauti partneriai bent iš trijų iš skirtingų valstybių – Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, 

Estijos, Latvijos, Lietuvos, Farerų, Alandų salų ir Grenlandijos. 

Galimos veiklos 

• Nuotoliniai susitikimai 

• Pažintiniai vizitai (3–10 darbo dienų vienoje šalyje); 

• Stažuotės; 

• Tinklaveika. 

Kvietimo finansavimo suma Iki 300 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Iki 60 proc. 

Pagrindiniai reikalavimai 

Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumas bent į dvi šalis: Šiaurės šalių pareiškėjai turėtų aplankyti partnerius mažiausiai dviejose Baltijos šalyse, o 
Baltijos šalių pareiškėjai turėtų aplankyti partnerius mažiausiai dviejose Šiaurės šalyse; 
Tinklų mobilumas į vieną šalį mažiausiai trims šalims: Šiaurės šalių pareiškėjai į tinklaveikos renginius turėtų pakviesti partnerius iš mažiausiai 
dviejų Baltijos šalių, o Baltijos šalių pareiškėjai turėtų pakviesti partnerius mažiausiai iš dviejų Šiaurės šalių; 
Vadovo, priimančių institucijų patvirtinimo laiškai ir bendro finansavimo patvirtinimas (ne mažiau kaip 40 proc. viso biudžeto); 
Tinkamos finansuoti išlaidos: kelionė (įskaitant draudimą), apgyvendinimas, dienpinigiai. 
Netinkamos finansuoti išlaidos: konferencijų mokesčiai, išlaidos, susijusios su reguliariais NB8 susitikimais, patalpų ir įrangos nuoma, vertimas, 
išlaidos natūra ir kt. 
 



 

 

 

Lyčių lygybės finansavimo programa 
 

Priemonės tikslas 
Šiaurės šalių lyčių lygybės fondas finansuoja veiklas, susisijusias su lyčių lygybės klausimais, feminizmu ir vyriškumo studijomis, lyčių lygybe darbo 

rinkoje, LGBT teisėmis, kova prieš seksualinį priekabiavimą ir prostitucijos prevencija. 

Kvietimo laikotarpis Vyksta nuo 2021 sausio 01 d. iki 2021 kovo 31 d. 

Galimi pareiškėjai 

• Savanoriškos organizacijos (pilietinės, ne pelno siekenčios organizacijos); 

• Bendradarbiavimo tinklai; 

• Vyriausybės institucijos ir kitos viešojo sektoriaus organizacijos (pavyzdžiui, savivaldybės, universitetų skyriai); 

• Verslo organizacijos (mažo ir vidutinio dydžio įmonės); 

• Kitos nekomercinės organizacijos. 

Partneriai privalomi 

Kiekvienas projektas turi įtraukti bent tris Šiaurės šalis (bet tik viena iš jų gali būti susijusi teritorija: Farerų salos, Grenlandija ir Alandų salos). 

Projektuose taip pat gali dalyvauti partneriai iš kaimyninių valstybių, t.y. Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Šiaurės Vakarų Rusijos regiono, tačiau 

bent dvi tokio projekto šalys turi priklausyti Šiaurės regionui. Pagrindinis projekto teikėjas turi būti iš Šiaurės šalies arba vienos iš susijusių 

teritorijų. 

Galimos veiklos 

• Renginių ir susitikimų organizavimą 

• Tyrimus ir apklausas 

• Kontaktų užmezgimo renginius 

• Projektines veiklas 

• Savanoriškų organizacijų dalyvavimą įvairiose Šiaurės šalių ar tarptautinėse konferencijose, kursuose, kituose renginiuose 

Finansavimo intensyvumas nuo 6 700 EUR iki 66 900 EUR. Bent 20% projekto sumos turi būti padengta paties projekto teikėjo arba finansuota iš kito šaltinio. Į šią sumą taip 

pat gali įeiti įnašas natūra, savanoriškas darbas ir pan. 

Vertinimo kriterijai 

• Šiaurės šalių perspektyva; 

• Pridėtinė vertė lyčių lygybės politikai; 

• Tvarumas – projekto rezultatai turėtų būti prieinami ir jam pasibaigus; 

• Visų projekto partnerių indėlis prisidedant prie projekto įgyvendinimo; 

• Biudžeto pagrįstumas. 

 

 



 

 

Šiaurės šalių institucijų ir organizacijų mobilumo programa – NOI 
 

Priemonės tikslas 
Finansinė parama pagal šią programą skiriama valstybės ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, mokslo institutų darbuotojams, 

nevyriausybinių tinklų atstovams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus, renginius, susitikimus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos 

šalyse, kurie yra organizuojami kartu su Šiaurės šalių institucijomis ir organizacijomis. 

Kvietimo laikotarpis Vyksta nuo 2021 sausio 01 d. iki 2021 gruodžio 31 d. 

Galimi pareiškėjai 

• Visiems administraciniams lygmenims (valstybinėms ir regionų institucijoms, savivaldybėms, savivaldybių asociacijai); 

• Mokslo institutų darbuotojams; 

• Nevyriausybinių organizacijų ar jų tinklų deleguotiems atstovams; 

• Mišrioms partnerių grupėms (2–8 asmenys). 

Galimos veiklos 

• Pažintiniai vizitai (mišrioms partnerių grupėms, 2-8 asmenims); 

• Dalyvavimas mokymuose, renginiuose ir susitikimuose, organizuojamuose kartu su bendradarbiaujančiomis Šiaurės šalių institucijomis ir 

organizacijomis; 

• Šiaurės šalių institucijų ir organizacijų dalyvavimas susitikimuose ir renginiuose Lietuvoje 

• Vizito priimančioje šalyje trukmė – 2-5 darbo dienos. 

Finansavimas 

Skiriamų lėšų dydis priklausys nuo šalies, į kurią vykstama, bei kitų aplinkybių. 

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

• Kelionės išlaidos (ekonominė klasė); 

• Kelionės draudimas; 

• Apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai, kurių bendra suma yra ne daugiau nei 134 EUR. 

Programos lėšos turi sudaryti iki 70 proc. biudžeto, jei vyksta valstybės ir savivaldybių tarnautojai bei mokslo darbuotojai. Dengiama 100 proc. 

nevyriausybinių organizacijų atstovų išlaidų. 

Pagrindiniai reikalavimai 

• Pagrįsti bendradarbiavimą pateikiant dokumentus apie užmegztą ryšį ar ketinimus dalyvauti bendroje veikloje. Toks pagrindimas 

reikalingas ir planuojant kviesti bendradarbiaujančios Šiaurės šalių institucijos atstovus atvykti į Lietuvą; 

• Priimančios institucijos bei siunčiančios institucijos vadovo patvirtinimo laiškai ir bendro finansavimo patvirtinimas (ne mažiau nei 30 

proc. viso biudžeto); 

• Finansuojamos veiklos turėtų padėti užmegzti ilgalaikius ryšius, įsitraukti į bendrą veiklą ar regioninį projektą kartu su Šiaurės šalių 

institucijomis ar jų ekspertais. 
Pirmenybė bus teikiama projektams klimato kaitos, skaitmeninės integracijos, inovacijų, darnaus vystymosi, Covid-19 temomis. 

 

 



 

 

Gatvių apšvietimo modernizavimas“ Nr. 2 
 

Priemonės tikslas sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje. 

Kvietimo laikotarpis Vyksta nuo 2021 m. sausio 18 d. iki kovo 18 d 

Galimi pareiškėjai 
Savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės (taip, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymą), vykdančios gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų statybos veiklą. Partneriai yra negalimi. 

Paramos dydis 
Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 eurų (du šimtai tūkstančių eurų). Didžiausia galima projektui skirti 

finansavimo lėšų suma yra 2 000 000 eurų (du milijonai eurų).  

Finansavimo intensyvumas 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų skiriamas finansavimas negali viršyti 50 proc. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 

50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginių, kurių generuojama elektros energija 

būtų naudojama projektu modernizuojamoje gatvių apšvietimo sistemoje, išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų. 

Finansavimo forma negrąžintina subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 6 547 089,00 eurų 

Remiama veikla gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• visos esamos gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo išlaidos, patirtos siekiant didinti gatvių apšvietimo sistemos energijos  vartojimo 
efektyvumą; 

• projektavimas,  
• statinio projekto vykdymo priežiūros;  
• projekto ekspertizės paslaugos;  
• statinio statybos techninė priežiūra;  
• kitos inžinerinės paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;  
• įrangos ar įrenginių, didinančių gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą įsigijimo išlaidos (kai jos įsigyjamos atskirai, 

ne pagal rangos sutartį).  

 

  



 

 

 

Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Nr. 3 
 

Priemonės tikslas 
Padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą aglomeracijose, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų 

ekvivalentų atitinkanti apkrova. 

Kvietimo laikotarpis Vyksta nuo 2021-01-01 iki 2021-04-01  

Galimi pareiškėjai 
Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai (regioniniai viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir 

nuotekų tvarkytojai, turintys vandens tiekėjo licencijas). 

Finansavimo intensyvumas Projekto investicijos dydis (vertinama tik rangos darbų suma) negali viršyti 3 000 eurų (trijų tūkstančių eurų) vienam gyventojui. 

Finansavimo forma grąžinamoji subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 12612492,21Eur  

Remiama veikla 
Centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų įrengimas ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų tiesimas (vartotojui nuosavybės teise priklausančio 

ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose) aglomeracijose, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti 

apkrova 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų ir teisinės registracijos išlaidos; 

• inžinerinių topografinių, geologinių tyrimų, archeologinių tyrimų, higienos tyrimų; 

• statinio projekto parengimo; 

• statinio projekto vykdymo priežiūros; 

• statinio projekto ekspertizės; 

• tinklų statybos (gatvės tinklo ir vartotojo sklype); 

• dangų atstatymo iki buvusio lygio; 

• statinio statybos techninės priežiūros; 

• statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų parengimo; 

• civilinės atsakomybės / civilinės atsakomybės privalomojo draudimo. 

 

  



 

 

 

LAAIF kvietimas  “Nuotekų surinkimo tinklų plėtra”  
 

Priemonės tikslas 

Priemonė skirta Miestų nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimo trūkumams pašalinti, kuria siekiama tankiai apgyvendintoje teritorijoje 

(aglomeracijoje) centralizuotai surinkti ir iki normatyvų išvalyti visas nuotekas miesto nuotekų valykloje. Įgyvendinus projektus, bus sumažintas 

aplinkos teršimas buitinėmis nuotekomis. 

Numatoma kvietimo data 2021 m. kovo- balandžio mėn.  

Galimi pareiškėjai 
Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai (regioniniai viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir 

nuotekų tvarkytojai, turintys vandens tiekėjo licencijas) arba savivaldybės institucijos; 

Finansavimo dydis 
200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis Projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų. Vienam būstui 

prijungti skiriamos didžiausios subsidijų sumos vidurkis negali viršyti 2 100 Eur, o Pareiškėjas turi prisidėti ne mažiau kaip 30 proc. nuo visų 

tinkamų finansuoti bei padengti visas kitas projekto įgyvendinimui būtinas išlaidas. 

Finansavimo forma negrąžinamoji subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 1 000 000.00 Eur. 

Remiama veikla 
nuotekų tinklų įrengimas su dangų atstatymu. Projekte nurodyti gyventojų būstai, kuriuos numatoma prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų, 

turi būti atrinkti pagal savivaldybės ir (arba) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės nustatytą ir patvirtintą vieningą 

gyvenamųjų būstų prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų atrankos tvarką. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

nuotekų tinklų įrengimas su dangų atstatymu. 

 

  



 

 

 

KVIETIMAS DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS 

ENERGIJOS, BIOKURO AR KITŲ) PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS  IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ 

ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATUOSE“ 

 

Priemonės tikslas 
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės  ir gyvenamosios (įvairių 

socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms 

bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ 

Numatoma kvietimo data Kvietimas planuojamas 2021 m. kovo mėn. 

Galimi pareiškėjai 
Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, viešosios įstaigos, kurių savininkė 
arba dalininkė yra valstybė, savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai. 
 

Subsidijos dydis 
iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 

1 450 000 Eur, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 80 procentų visų tinkamų finansuoti 

projekto išlaidų. 

Remiama veikla 

1. saulės elektrinių (įskaitant nutolusias saules elektrines ar saulės elektrines įsigytas iš saulės elektrinių parkų), skirtų elektros energijos gamybai 
savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui: 
1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimui; 
1.2. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui; 
1.3. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui; 
1.4. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus ir (ar) elektrinės projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui; 
1.5. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos; 
1.6. elektros energijos tinklų pritaikymui; 
2.atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose ir kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų 
valyklų statiniuose), kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas 
turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos 
pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti; 
3. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu 
pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų 

 

 

 



 

 

 

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 

Tel.: +370 5 2059859 

Faks.: +370 5 2059860 

Mob. tel.: Tel. +370 644 40757 

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

www.teisa.lt 
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