2021 m. balandžio mėn. KVIETIMŲ APŽVALGA

E-Komercijos 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/gegužės 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-komercijos modelių diegimas, perorientuotuojant procesus ir juos skaitmenintant per klientą (B2C, B2B), savitarnos sprendinius (eparduotuvių platformos, B2B platformos, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymo valdymo sprendinius ir pan), išteklių valdymo sistemos
integravimo į produktų ar paslaugų elektroninės prekybos platformos sprendinius.

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
Numatoma kvietimo data

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.
Kvietimą planuojama paskelbti 2021 m. balandžio/gegužės mėn.

Finansuotina veikla

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.
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.

Galimi pareiškėjai

Tinkamos finansuoti išlaidos

Atrankos kriterijai

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.
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.

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. balandžio/gegužės mėn.

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 forma

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

Finansavimo intensyvumas

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

Kvietimo laikotarpis

Steigti darbo vietas bedarbiams su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) ir buvusiems bedarbiams, pradėjusiems savo verslą ne vėliau
kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo
tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.
Nuo 2021 m. balandžio mėn. 8 d. iki 2021 m. gegužės mėn. 10 d.

Galimi pareiškėjai

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektai

Finansavimas/intensyvumas

iki 200 00 Eur (iki 19 921,26 tūkst. Eur vienai darbo vietai įkurti). 65 % visų tinkamų finansuoti išlaidų

Įsipareigojimai

Išlaikyti vieną darbo vietą 3 metų laikotarpiui.

Priemonės tikslas

Tinkamos finansuoti išlaidos

Pagrindiniai reikalavimai

Prioritetai balai skiriami

•
•

įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos
sumos)

•

Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo
atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ir (ar)
kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;
reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki
darbo vietų steigimo subsidijavimo paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datos.

•

•
•
•
•
•
•
•

smulkiojo verslo skatinimui;
nuosavų lėšų indėliui;
nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą;
perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui;
numatytam steigti darbo vietų skaičiui;
neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui;
numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu.

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

Pratęstas iki 2021 m. balanžio mėn. 30 d

Galimi pareiškėjai

Finansuotina veikla

• 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).
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.

Erasmus + asmenų mobilumas

Kvietimo finansavimo suma

Besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumas: galimybės mokiniams, studentams, praktikantams ir jauniems žmonėms, taip pat profesoriams,
mokytojams, treneriams, jaunimo darbuotojams, sporto treneriams, švietimo įstaigų ir pilietinės visuomenės organizacijų darbuotojams
įgyti mokymosi ir (arba) profesinės patirties kitoje šalyje (Pvz. plačiai naudojamos „Creative Commons Attribution“ arba „Creative Commons
Attribution-Share Alike“ licencijos kūrybiniams darbams, GNU viešoji licencija ir GNU LesserPublic licencija programinei įrangai arba „Open
Database“ licencija duomenų bazėms).
Jaunimo dalyvavimo veikla: jaunimo vadovaujamos vietos ir tarptautinės iniciatyvos, kurias vykdo neformalios jaunimo grupės ir (arba)
jaunimo organizacijos, siekdamos padėti jauniems žmonėms įsitraukti ir išmokti dalyvauti demokratiniame gyvenime, didinant
informuotumą apie Europos Sąjungos bendras vertybes ir pagrindines teises, suteikiant galimybę kartu su jaunimu ir sprendimų priėmėjais
vietos, nacionaliniu ir Europos lygiu, taip pat prisidedant prie bendrų Europos Sąjungos tikslų.
Vyksta iki 2021 m. gegužės 11 d. 12 val.
išskyrus pavienių asmenų mobilumas jaunimo srityje iki 2021 m. spalio 5 d. 12 val.
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.
• 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
Asmenų mobilumas mokymosi tikslais (1 PV)
• Pavienių asmenų mobilumas švietimo, mokymo ir jaunimo srityse
• Jaunimo dalyvavimo veikla
Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 2 45350000,00 EUR: Finansavimo intensyvumas iki 100 proc.

Projekto trukmė

26 mėnesiai

Priemonės tikslas

Kvietimo laikotarpis
Galimi pareiškėjai

Šalys partnerės

Finansuotina veikla

•
•
Projekto kriterijai

•

Efektyvios skaitmeninės švietimo ekosistemos plėtra, stiprinant visų tipų švietimo ir mokymo įstaigų gebėjimus ir kritinį
supratimą, kaip išnaudoti skaitmeninių technologijų teikiamas galimybes mokymui mokytis visais lygmenimis ir visuose
sektoriuose bei parengti skaitmeninės pertvarkos planus
Bus remiami veiksmai, kuriais siekiama stiprinti skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų ugdymą visais visuomenės lygmenimis ir
visiems įskaitant mažiau galimybių turinčius jaunuolius, studentus, ieškančius darbo ir darbuotojus.
Erasmus + programa padidins judumo galimybių žalias į ateitį orientuotas sritis, kurios skatina kompetencijų plėtrą, gerina karjeros
perspektyvas ir įtraukia dalyvius dalykinėse srityse, kurios yra strateginės tvariam mūsų planetos augimui, ypatingą dėmesį
skiriant kaimo vietovėms. plėtra (tvarus ūkininkavimas, gamtos išteklių valdymas, dirvožemio apsauga, biologinis žemės ūkis). Be
to, „Erasmus +“, kurio pagrindas yra mobilumas, turėtų siekti neutralaus anglies dioksido, skatindama tvarias transporto rūšis ir
atsakingesnį elgesį.

Erasmus + organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas
Priemonės tikslas

Kvietimo laikotarpis
Galimi pareiškėjai
Šalys partnerės

Finansuotina veikla

Kvietimo finansavimo suma

Remiamos veiklos

Pagrindinis bendradarbiavimo partnerystės tikslas yra leisti organizacijoms padidinti savo veiklos kokybę ir tinkamumą, plėtoti ir stiprinti
savo partnerių tinklus, didinti jų gebėjimą veikti kartu tarptautiniu lygiu, skatinant jų veiklos internacionalizaciją ir keičiantis ar plėtojant
naują praktiką ir metodus, taip pat dalijantis idėjomis ir kovojant su jomis. mokyklinio švietimo, suaugusiųjų švietimo, profesinio švietimo
ir mokymo, jaunimo ir sporto srityse.
Vyksta iki 2021 m. gegužės 20 d. 12 val.
Išskyrus profesinės kompetencijos centrai; „Erasmus“ mokytojų akademijos iki rugsėjo 7 d. 17 val.
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.
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
Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas (2 PV)
• Bendradarbiavimo partnerystė;
• Nedidelio masto partnerystė;
• Partnerystė, kuria siekiama meistriškumo;
• „Erasmus+“ mokytojų akademija;
• „Erasmus Mundus“ veiksmai;
• Inovacijų partnerystė;
• Inovacijų aljansai;
• Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno.
Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 2 45350000,00 EUR: Finansavimo intensyvumas iki 100 proc.
Kompetencijų partnerystės:
• Europos universitetus: - kokybiškas švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos, grindžiami bendra vizija ir bendromis vertybėmis;
• Profesinio meistriškumo centrai. Ši iniciatyva remia tarpvalstybinių profesinės kompetencijos centrų platformų, glaudžiai
integruotų į vietos ir regionų augimo, inovacijų ir konkurencingumo strategijas, plėtrą, remiant bendruosius struktūrinius pokyčius
ir ekonominę politiką Europos Sąjungoje;
• „Erasmus +“ mokytojų akademijos: bendras šio veiksmo tikslas yra sukurti Europos mokytojų švietimo ir mokymo teikėjų
partnerystę, siekiant įsteigti „Erasmus +“ mokytojų akademijas, kurios plėtotų Europos ir tarptautinę perspektyvą į mokytojų
rengimą. Šios akademijos apims daugiakalbystę ir kultūrinę įvairovę, plėtos mokytojų rengimą pagal ES švietimo politikos
prioritetus ir prisidės prie Europos švietimo erdvės tikslų įgyvendinimo.
• „Erasmus Mundus“ veiksmas: Šiuo veiksmu siekiama skatinti aukštojo mokslo kompetenciją ir internacionalizaciją visame
pasaulyje. Institucijos per magistrantūros studijų programas - jas kartu teikia ir kartu pripažįsta Europoje įsteigtos aukštojo mokslo
įstaigos, kurios yra atviros kitų pasaulio šalių institucijoms.

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. balanžio mėn.

Galimi pareiškėjai

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

Subsidijos dydis

Remiama veikla

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

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

Numatoma kvietimo data

Kvietimas planuojamas 2021 m. balandžio mėn.

Galimi pareiškėjai

Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys

Kvietimo finansavimo suma

5 000 000,00 Eur.

Finansavimo intensyvumas

finansuojami mažos apimties projektai, kuriems prašoma suma neviršija 14 500 eurų, ir vidutinės apimties projektai, kuriems prašoma
finansavimo suma viršija 14 500 eurų, bet yra ne didesnė kaip 200 000 eurų.
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.
Naujų elektromobilių M1, M2, N1, N2 įsigijimas

Subsidijos dydis
Remiama veikla

Privačių pastatų (įmonių) modernizavimas
Priemonės tikslas

privačių visuomeninės paskirties pastatų savininkams modernizuoti savo įmonės pastatą

Numatoma kvietimo data

Kvietimas planuojamas 2021 m. balandžio mėn.

Galimi pareiškėjai

Paramos gavėjai
Kvietimo finansavimo suma
Finansavimo intensyvumas

Remiama veikla

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.
visuomeninės, t. y. viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar
religinės paskirties pastatų savininkai.
2 500 000,00 Eur.
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.
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.

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir /arba plėtrą
Priemonės tikslas
Numatoma kvietimo data

• Didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas
• Skatinti maisto tiekimo gradinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai
Nuo 2021 m. 05 mėn. 03 d. – iki 2021 m. 06 mėn. 30 d.

Finansavimas

Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos
pateikimo nepertraukiamai
Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros per paskutinį ataskaitinį laikotarpį negali sudaryti mažiau nei 50
proc. visų pareiškėjo pajamų
Partneriai negalimi.
Iki 400 000,00 Eur.

Finansavimo intensyvumas

Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų

Projekto trukmė

Iki 24 mėn

Galimi pareiškėjai

Tinkamos finansuoti išlaidos

Remiama veikla

•
•
•
•
•
•
•
•

Naujų įrenginių (įskaitant techniką) pirkimas arba lizingas
Bendrosios išlaidos ir viešinimo išlaidos
vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6
straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
Priemonės tikslas

Visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas. Sudaryti
palankesnes sąlygas tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje, kartų kaitos lengvinimas; Inovacijų
kūrimas, diegimas ir sklaida. Aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra

Numatoma kvietimo data

Nuo 2021 m. 06 mėn. 01 d

Finansavimo intensyvumas

ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos
reikalavimus:
• yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);
• turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos;
• pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.
Iki 40 000,00 Eur.
Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo (be
mokėjimo prašymo pateikimo), antroji 20 proc. išmokos dalis – kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.
100 proc.

Projekto trukmė

Iki 4 metų

Galimi pareiškėjai

Finansavimas

Tinkamos finansuoti išlaidos

Remiama veikla

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nauja žemės ūkio technika, įranga
Nauji technologiniai įrenginiai, kompiuterinė ir programinė įranga
Naujos N, N1, O kategirijų bazinės
Ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos
Pastatų ar statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas
Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos
Kita
žemės ūkio produktų gamyba;
prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas
rinkai.

Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti
•

Investicinė parama skirta

Numatoma kvietimo data

Galimi pareiškėjai

Finansavimas

Finansavimo intensyvumas

Remiama veikla

Projekto naudingumo kriterijai

Naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba
panaudoti transporto sektoriuje.
• Naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams prie esamų biodujų jėgainių, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų
tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje.
Nuo 2021 m. balandžio mėn. pab.
• Juridiniai asmenys - mažos, vidutinės arba didelės įmonės.
• Žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai.
Paraiška gali būti teikiama su partneriais pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus dėl veiklos, susijusios su biometano dujų
gamyba.
15 000 000,00 Eur
•
•
•

45 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama didelė įmonė;
55 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama vidutinė įmonė;
65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama maža įmonė ar žemės ūkio veiklą vykdantis subjektas, nepriklausomai nuo jo
dydžio.
Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų.
• bioreaktorių įrengimas;
• įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į bioreaktorių, įsigijimas;
• substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas;
• biodujų valymo įrenginių įrengimas;
• biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas;
• kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas;
• biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;
• 1-7 punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai.
Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti. Išlaidos elektros ir/ar šilumos
gamybai iš biodujų nėra tinkamos finansuoti.
• Projektai, kuriuos įgyvendinus bus efektyviau sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.
• Projektai, kuriuose pareiškėjai savo ūkiuose pasiekia kuo didesnį mėšlo procentą bendroje biodujų gamybos žaliavų struktūroje.

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

Galimos veiklos

Finansavimas

Pagrindiniai reikalavimai

•
•
•
•

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).

•
•

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.

•
•

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.
• 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.

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

