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Kvietimas „Dizaino sparnai“  

Priemonės tikslas 

Skatinti labai mažas, mažas ar vidutines įmones kurti ir diegti naujus dizaino sprendimus pasitelkiant pradedančiųjų dizainerių kūrybinį potencialą, 

taip didinant įmonių gaminamų gaminių ar teikiamų paslaugų pridėtinę vertę, pasiūlą ir konkurencinį pranašumą bei prisidėti prie aplinkos 

tausojančio, skaitmeninio ir tvaraus šalies ekonomikos atsigavimą. 

Kvietimo data Vyksta iki birželio 9 d. 23.59 val. 

Galimi pareiškėjai MVĮ , per pastaruosius penkerius metus baigę dizaino studijas studenta, kurie šiuo metu nedirba pagal įgytą specialybę.  

Kvietimo dydis 788 551,00 Eur. 

Finansavimo dydis jauniesiems dizaineriams – mokama stipendija iki pusės metų – 2000,00 Eur., įmonėms suteikiamas 26 285,00 Eur finansavimas; 

Remiama veikla 

Projekto metu kuriami ir diegiami skaitmeniniai, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįsti dizaino sprendimai produktams ar paslaugoms. 
Projekto metu susitinka mentorių lydimi jauni dizaino kūrėjai bei labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Bendradarbiaudami jie turi galimybę ne 
tik įgyti praktinių žinių bei patirties dizaino srityje, bet ir pritaikyti konkrečius dizaino sprendimus, kurie kuria vertę ir naudą verslui popandeminiu 
laikotarpiu. 

Juridinių asmenų 

tinkamumas 

• Yra priskiriama labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijai kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose. 

• Veikia ilgiau nei vienerius metus, yra registruota Juridinių asmenų registre, turi pajamų ir periodiškai teikia ataskaitas atsakingoms 
valstybės institucijoms. 

• Jos vidutinės pajamos nuo įregistravimo dienos ar per pastaruosius 3 finansinius metus yra ne mažesnės nei 50 000 Eur.  

• Nebuvo skirtas finansavimas pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. 

• Yra grąžinusi anksčiau Lietuvoje gautą valstybės paramą, kurią Europos Komisija pripažino neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. 

• Jai nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos ir jos veiklose nedalyvauja subjektai, kuriems taikomos tokios sankcijos ar draudžiama atvykti į 
Lietuvą. 

Projekto laikotarpis iki 2023 m. rugpjūčio 31 dienos. 

 

  



 

 

Kvietimas „EIC Acselerator“  

Priemonės tikslas 
padėti įmonėms (daugiausia pradedančioms įmonėms ir MVĮ) išplėsti didelio poveikio inovacijas, kurios gali sukurti naujas rinkas arba sutrikdyti 

esamas rinkas nustatytose strategiškai reikšmingose srityse. 

Kvietimo data Vyksta iki birželio 15 d. 

Galimi pareiškėjai Fiziniai asmenys, MVĮ, mokslo ir studijų institucijos, startuoliai. 

Kvietimo dydis 1,16 mlrd. 

Finansavimo dydis 
iki 50 000 EUR EIC stiprinimo dotacijas, kad būtų galima atlikti papildomą veiklą – produkto komercinimą; 
iki 2,5 mln. Eur. (TRL 5/6 iki 8),  
investicijoms į kapitalą iki 15 mln. Eur. (TRL 9) ; 

Finansavimo intensyvumas iki 70 % visų tinkamų finansuoti išlaidų. 

Tinkamos išlaidos visos projekto įgyvendinimui būtinos išlaidos. 

Remiama veikla inovacinė veikla (TRL 5/6 iki 8) 

Sprendžiami iššūkiai 

• anglies dioksidas ir azotas - kurti naujus procesus ir technologijas; sudaryti sąlygas CO2 ir N valdymui ir (arba) vertinimui ir, savo ruožtu, 
sumažinti: šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimas; azoto nuostoliai (daugiausia dėl žemės ūkio praktikos), taip sumažinant 
poveikį dirvožemis ir vanduo;  anglies dioksido nuostoliai energetikos, pramonės, žemės ūkio ir gyvulininkystės sektoriuose. 

• vidutinės ir ilgalaikės bei sistemos integruotas energijos kaupimas -  elektrocheminiai/ cheminiai / terminiai hibridiniai sprendimai, 
energijos integravimas; vidutinės ir (arba) ilgalaikės šiluminės energijos kaupimas (šildymas ar vėsinimas) skirtingais būdais. 

• Kardiogenomika - nustatyti vieno ar kelių genų variantus, turinčius didelę biologinę reikšmę, arba kitos pagrindinės molekulės, susijusios 
su ŠKL, kurios leistų tiksliai nustatyti pacientų stratifikacija ir vadovavimas gydytojui jų klinikiniam valdymui ir šių ŠKL stebėseną; 

• Sveikatos priežiūros kontinuumas: technologijos, padedančios radikaliai pereiti nuo epizodinės prie nuolatinės sveikatos priežiūros 

• DNR skaitmeninis duomenų saugojimas 

• Alternatyvūs požiūriai į kvantines technologijas; Informacijos apdorojimas, bendravimas ir jutimas – komponentai, skirti naudoti 
antžeminėse ar kosminėse srityse; 

Kvietimo etapai bei 

reikalavimai pasirengtumo 

lygiui 

Pirmas etapas (trumpa paraiška): trumpa paraiškos forma, apimanti klausimus apie kuriamą inovaciją, savo komandą, potencialią rinką. 
Pristatymo skaidrių iki 10 vnt., Vaizdo įrašo iki 3 min. (Pirmo etapo paraiškas įvertins per 4 savaites). 
Antras etapas (galutinė paraiška): detalus verslo planas, detali informacija apie įmonės finansus ir struktūrą; 
Trečias etapas: tiesioginiai pokalbiai su EIC paraiškų vertintojais. 

 

 



 

 

Lietuvos kultūros tarybos 5 sričių kvietimai 

Kvietimo programos 

Bus paskelbta 17 potemių, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti meno renginius, užtikrinančius 

dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų ir kitų savitų Lietuvos vietovių kultūrinį tapatumą, didinančius 

kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę 

aplinką Lietuvos regionuose. 

Kvietimo data Vyks nuo birželio 9 d. iki liepos 7 d.  

Galimi pareiškėjai 

juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš ES ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, išskyrus: Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių 
administracijas; nacionalinius, valstybinius teatrus ir koncertines įstaigas, išskyrus kultūrinės edukacijos projektus, kaip tai numatyta Lietuvos 
Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatyme; bei pareiškėjai, teikiantys projektus, kurie gali būti finansuojami Lietuvos Respublikos kino 
įstatyme nustatyta tvarka; 

Finansavimo dydis 
Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur. Iš Tarybos 

prašoma finansuoti suma negali būti didesnė nei 40 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, 
kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). 

Finansuotinos sritys 

• Literatūra: grožinė, humanitarinė, vaikų ir kita. 

• Muzika: klasikinė, šiuolaikinė, eksperimentinė, džiazas ir kita. 

• Scenos menai: teatras, šokis, cirkas ir kita. 

• Taikomieji menai: architektūra, dizainas ir kitos taikomojo meno rūšys. 

• Vizualieji menai: tapyba, grafika, skulptūra, fotografija, instaliacija, medijų menas ir kita. 

Finansuotinos veiklos 

• Profesionalioji kūryba ir jos sklaida Lietuvoje ir užsienyje. 

• Renginiai; 

• Informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida; 

• Leidyba; 

• Profesionali kritika ir analizė; 

• Tinklaveika ir mobilumas; 

• Koprodukcija 

• Meistriškumo ugdymas ir edukacija 

  



 

 

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kvietimas   

Kvietimo tikslas 

finansuoti atvirųjų jaunimo centrų veiklos (toliau – A priemonė) projektus ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos (toliau – B priemonė) projektus, kuriuos 

įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės 

nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką. 

Numatomo kvietimo data Birželio mėn. pr.  

Galimi pareiškėjai 

valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių 

organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką 

veiklą reguliuojančius teisės aktus, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu bei šis tikslas yra įtvirtintas juridinio asmens steigimo 

dokumente (nuostatuose, įstatuose ir pan.). 

Galimi partneriai 
viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projekto veiklas. Partneriais nelaikomi fiziniai ar juridiniai asmenys, prisidedantys prie 

projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) projekto vykdymo metu įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai) 

Kvietimo dydis 
426 000,00 Eur iš jų: 
A priemonei įgyvendinti – 300 000,00 Eur valstybės biudžeto lėšų; 
B priemonei įgyvendinti – 126 000,00 Eur valstybės biudžeto lėšų 

Finansavimo dydis 

pagal A priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 
(dvidešimt tūkstančių) Eur, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur; 
pagal B priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 12 000 
(dvylika tūkstančių) Eur, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur; 

Veiklų įgyvendinimo 

laikotarpis 

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Remiama veikla 

finansuotinos veiklos (A ir B priemonėse): 

• veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių 
neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;  

• veiklų organizavimas atvirojo jaunimo centro ir (ar) atvirosios jaunimo erdvės darbuotojams – planavimo, darbuotojų darbo pagrindimo, 
atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (planuojant ir vykdant šias veiklas rekomenduojama vadovautis 
Rekomendacijomis); 

• bendradarbiaujant su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (taip pat ir kitais atviraisiais jaunimo centrais ir (ar) atvirosiomis 
jaunimo erdvės) vykdomos veiklos. 

 

  



 

 

 

„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ –  kelionių išlaidoms kompensuoti 

 

Priemonė stiprinti dvišalius santykius tarp Norvegijos ir Lietuvos ir skatinti dvišalių partnerysčių užmezgimą 

Kvietimo data Vyksta iki rugpjūčio 1 d. 

Galimi pareiškėjai 

Tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo registruotas Lietuvoje arba Norvegijoje. Dalyvaujant individualiuose vizituose, tinkamas pareiškėjas turi 

atitinti pareiškėjui ir (ar) partneriui keliamus reikalavimus, nustatytus atvirame kvietime teikti paraiškas, pagal kurį planuojama teikti paraišką 

dvišaliam projektui įgyvendinti. 

Finansavimo suma Kelionių išlaidos pagal fiksuotąją sumą – 779 Eur (septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai) vienai paraiškai (vienam pareiškėjui). 

Veiklų įgyvendinimo 

laikotarpis 

netaikoma  

Remiama veikla 
• individualių vizitų tarp Lietuvos ir Norvegijos, susijusių su partnerių paieška galimiems dvišaliams projektams pagal Programą įgyvendinti, prieš 

arba rengiant atviro kvietimo Programos projekto paraišką; 

• dalyvavimo tiksliniuose Programos operatoriaus organizuojamuose renginiuose. 

  



 

 

Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos 
 

Kvietimo tikslas stiprinti Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijų ir šalių donorių subjektų dvišalį bendradarbiavimą, taip pat skatinti regioninius mainus ir 
tinklaveiką, kad visa pilietinė visuomenė galėtų dalytis žiniomis ir gerąja patirtimi. 

Kvietimo data Kvietimas vyksta nuolatos, bet ne vėliau kaip 2023 m. birželio 1 d. (23:59 Lietuvos laiku) 

Tinkami pareiškėjai 
• NVO, registruotos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus ir iki paraiškos pateikimo užsiregistravusios juridinių asmenų registre 

kaip NVO; 

• Ne pelno organizacijos, registruotos Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje 

Tinkamas patrneris 

• Viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, taip pat nevyriausybinė organizacija, įsteigta kaip juridinis asmuo 
Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje;  

• NVO, registruotos Lietuvos Respublikoje ;  

• Viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, organizacija Lietuvoje (tuo atveju, kai partneriu jau yra Lietuvoje 
registruota NVO);  

• tarptautinė organizacija (tuo atveju, kai partneriu yra subjektas iš šalies donorės). 

Kvietimo suma 170 000,00 Eur. 

Paramos dydis Iki 6000,00 Eur. 

Iniciatyvos trukmė 1-6 mėn. 

Galimų veiklų sąrašas 
• Partnerių paieškos ir partnerystės vystymo vizitai;  

• Partnerių susitikimai, skirti projekto vystymui;  

• Mokymasis ir patirties mainai, seminarai, bendrai kuriami produktai (pvz. tyrimai, studijos, video ir pan.) 

Veiklų teritorija Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvose numatyta veikla gali vykti Lietuvoje ir (arba) šalyse donorėse (Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje). 

 

  



 

 

 

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 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 

 

  



 

 

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  iki 2022 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. 

Strateginiai prioritetai 

• Žalias regionas – skatinti žaliąją regiono transformaciją, siekiant CO2 neutralumo bei tvarios žiedinės ekonomikos. 

• Konkurencingas regionas – siekti žaliosios ekonomikos augimo, paremto žiniomis, inovacijomis, mobilumu ir skaitmenine integracija. 

• Socialiai darnus regionas – siekti integracijos ir lygybės Šiaurės šalyse, kurias visas sieja bendros vertybės ir stiprūs kultūriniai ryšiai. 

 



 

 

 

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 Vyksta iki  gruodžio 16 d.  

Galimi pareiškėjai 
Mažos ir vidutinės įmonės 

Finansuotina veikla 

• In išankstinio nustatymo paslauga („IP Scan“) 

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

• Intelektinės nuosavybės išankstinio vertinimo paslauga; 

• nacionalinio patento registravimas; 

Finansavimo dydis 

Pasinaudojus parama gali susigrąžinti: 

Kompensuojama 90 proc. intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugų („IP Scan“) kainos. 

Kompensuojama 75 proc. ES prekių ženklų ir dizaino mokesčių sumos 

Kompensuojama 75 proc. nacionalinio ir regioninio prekių ženklų ir dizaino mokesčių sumos. 

Kompensuojama 50 proc. už ES ribų taikomų tarptautinių prekių ženklo ir dizaino registravimo mokesčių sumos. 

Kompensuojama 50 proc. nacionalinio patento mokesčių sumos. 

Sutaupykite iki 2 250,00 Eur.  

Kvietimo finansavimo suma In išankstinio nustatymo paslaugai („IP Scan“) - 15 000 000 EUR, vienam pareiškėjui kompensuojama iki 1500,00 Eur 

nacionalinio patento registravimui - 1 000 000 EUR vienam pareiškėjui kompensuojama iki 750,00 Eur.  

 

  



 

 

Vietos veiklos grupių (VVG) kvietimai 
VVG pavadinimas Kvietimo pavadinimas Kvietimo data 

Trakų VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

• Bendradarbiavimas; 

• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO); 

• Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas; 

• Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas 

• NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas 

Vyksta iki 2022-06-20 

Prienų VVG • Bendradarbiavimas siekiant ūkininkavimo veiklos įvairinimo, imantis veiklos, susijusios su sveikatos 
priežiūra, socialine integracija, bendruomenių remiama žemės ūkio veikla ir švietimu aplinkos ir maisto 
klausimai 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

Vyksta iki 2022-06-06 

Skuodo VVG 
• Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui Vyksta iki 2022-06-06 

Šiaulių rajono VVG • Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą Vyksta iki 2022-06-06  

Šiaurės Lietuvos 

(Mažeikiai) VVG  

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti Vyksta iki 2022-06-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

Mob. Tel. +370 644 40757 

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

www.teisa.lt 
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