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Interreg Europe kvietimas 

Priemonės tikslas 

Interreg Europe programa skatina ir remia keitimąsi patirtimi, novatoriškų metodų naudojimą ir gebėjimų stiprinimą tarp valdžios institucijų ir kitų 
su politika susijusių organizacijų visoje Europoje, gerinant regioninės plėtros politikos priemones, apjungiant investicijų į darbo vietas ir 
ekonominio augimo programas. Programos teritorija apima visą ES teritoriją su 27 jos narėmis. Norvegija ir Šveicarija taip pat yra pilnateisės 
programos narės. 

Kvietimo data Vyksta iki gegužės 31 d. 

Galimi pareiškėjai 
Kvietimas teikti paraiškas yra skirtas tarpregioninio bendradarbiavimo projektams, kuriuose dalyvauja politinius sprendimus priimančios 
organizacijos iš įvairių Europos šalių, dirbančios regioninės plėtros srityje. 
 

Galimi partneriai 
• Valdžios institucijos; 
• Organizacijos vadomos viešosios teisės; 
• Privačios ne pelno siekiančios organizacijos; 

Finansavimo intensyvumas 70-80% (priklausomai nuo partnerio statuso) 
 

Finansavimo dydis Nuo 1 iki 2 mln. Eur. 

Kvietimo temos 

paramos gavėjai gali bendradarbiauti bet kokiomis bendromis temomis. Aktualumas atsižvelgiant į jų regioninius poreikius, jei tai patenka į 
sanglaudos taikymo sritį. Pirmoms trims sritims, bus paskirstyta 80 proc. numatyto biudžeto, likusioms bus paskirstyta 20 proc. numatyto biudžeto. 

1. Protingesnė Europa. Konkretūs tikslai: mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumai, pažangių technologijų įsisavinimas; skaitmeninimas 
piliečiams, įmonėms, moksliniams tyrimams; Tvarus MVĮ ir darbo vietų augimas ir konkurencingumas; MVĮ kūrimas, investuojant į 
produktyvias investicijas; Sumanios specializacijos, pramonės pertvarkos ir verslumas; Skaitmeninis junglumas. 

2. Žalesnė Europa. Konkretūs tikslai: Energijos vartojimo efektyvumas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas; Atsinaujinanti 
energija; Pažangiosios energetikos sistemos, tinklai ir saugojimas; Prisitaikymas prie klimato kaitos, nelaimių rizikos prevencijos; Prieiga prie 
vandens telkinių ir tvari vandentvarka; Žiedinė ir tausiai išteklius taupanti ekonomika; Gamtos ir biologinės įvairovės apsauga ir išsaugojimas; 
Žalioji infrastruktūra, taršos mažinimas; Tvarus judumas mieste siekiant anglies dioksido neišskiriančios anglies dioksido ekonomikos. 

3. Daugiau socialinės Europos. Konkretūs tikslai: Darbo rinkos veiksmingumas ir įtrauktis, kokybiškas užimtumas; Lygios galimybės naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis, sveikatos sistemų atsparumas; šeimos ir bendruomeninė priežiūra; Kultūra ir turizmas ekonominei plėtrai, 
socialinei plėtrai; Įtrauktis ir socialinės inovacijos. 

4. Labiau sujungta Europa. Konretūs tikslai: Atsparus klimato kaitai, protingas, saugus, tvarus ir intermodalinis TEN-T tinklas; Nacionalinis, 
regioninis ir vietinis judumas. 

5. Daugiau socialinės Europos. Konkretūs tikslai: galimybė mokytis visą gyvenimą; nuotolinis ir internetinis švietimas ir mokymas; Trečiųjų šalių 
piliečių socialinė ir ekonominė integracija įskaitant migrantus. 

6. Europa arčiau piliečių. Visi konkretūs tikslai - tvariai integruotai teritorinei plėtrai, kultūrai,gamtos paveldui, tvariam turizmui ir saugumui 
(miesto plotai); tvariai integruotai teritorinei plėtrai, kultūrai, gamtos paveldui, tvariam turizmui ir saugumui (kitos teritorijos). 

  



 

 

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje 

  

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

Kvietimo data Vyksta iki birželio 8 d.  

Galimi pareiškėjai 
MVĮ ir didelės įmonės, įsteigtos Lietuvoje kaip juridiniai asmenys. Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, valstybės valdoma dalis gali 

sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. 

Tinkami partneriai 

Tinkami partneriai yra privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. 
Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės 
projektų įgyvendinimą, už donorų šalies partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu gali būti suteikiami papildomi 
balai. 

Finansavimo suma mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 Eur.  

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 600 000 Eur. 
Finansavimo Intensyvumas įrangos ar įrenginių įsigijimui iki 45%; MVĮ konsultavimui– iki 50%. 

Projektų trukmė Iki 18 mėn. 

Remiama veikla 

• naujų produktų / technologijų diegimas.  
• Bus finansuojamas naujų technologinių sprendimų, kurie padėtų, pavyzdžiui, modernizuoti gamybos linijas pereinant prie 

beatliekinės gamybos, įgalinant pakartotinį atliekų panaudojimą ar kitus žiedinės ekonomikos principus, tuo pačiu mažinant 
CO2 emisijas ar energijos suvartojimą, diegimas (taikymas), Lietuvos subjektuose. 

• Diegimas suprantamas kaip investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, 
įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso 
esminiu keitimu. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• ilgalaikis turtas; 
• prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos; 
• komandiruotės ir kelionės; 
• darbo užmokestis. 

Pastaba - IIgalaikis turtas = naujos arba naudotos įrangos arba įrenginių nusidėvėjimo išlaidos Įranga = kilnojamasis materialusis 
turtas, naudojamas tiesiogiai veiklai vykdyti, kai tenkinamos šios sąlygos: naudojant pagal paskirtį turto naudingo tarnavimo 
laikas yra ilgesnis nei 1 metai, naudojamas turtas išlaiko savo pradinę formą ir išvaizdą turtą sugadinus, jo dalis pametus ar joms 
susidėvėjus, turtą tikslingiau taisyti, nei keisti nauju; turtas nepraranda savo tapatumo (galimybės atlikti funkcijas) net ir 
sujungtas į kitą sudėtingesnį vienetą. 



 

 

„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. 

  



 

 

Muziejų kolekcijos mobilumo kvietimas 

Priemonės tikslas 

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti 

nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos Lietuvoje ir užsienyje, ir užtikrinti Atminties 

institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą 

Kvietimo data Vyksta iki gegužės  25 d. 

Galimi pareiškėjai 
Muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla yra susijusi su 

kilnojamųjų kultūros vertybių kaupimu, saugojimu ir sklaida; 

Kvietimo dydis 141 400,00 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). 

Pastaba: Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 

2250,00 Eur.). 

Remiama veikla Muziejų kolekcijų mobilumo projektai (parodos), kurių tikslas - sudaryti sąlygas regionų gyventojams susipažinti su aukštos meninės 
vertės nacionalinio ar tarptautinio lygmens muziejinėmis parodomis. 

Prioritetinės kryptys 
1. Projektams, numatantiems regionuose pristatyti ir populiarinti kilnojamąsias kultūros vertybes, turinčias išskirtinę svarbą Lietuvos ir 

jos kultūros istorijai (0–20). 
2. Projektams, numatantiems Lietuvos regionuose pristatyti užsienio šalyse saugomas kilnojamąsias kultūros vertybes (0–10). 

Vertinimo kriterijai 

1. Projektu skatinama nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų partnerystė ir/arba tarptautinis bendradarbiavimas su 
užsienio muziejais (0–30). 
2. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–20). 
3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–10). 
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10). 

  



 

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos kvietimas 

Priemonės tikslas Skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, teisėtą kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudojimą, ugdyti visuomenės pagarbą kūrybinei 
veiklai, autorių ir gretutinėms teisėms, stiprinti nepakantumą ̨neteisėtam kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimui 

Kvietimo data Vyksta iki gegužės  23 d. 

Galimi pareiškėjai Juridiniai asmenys, išskyrus kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijas. 

Kvietimo dydis 561 631,00 Eur 

Finansavimo intensyvumas 

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 80 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, 
kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 20 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). 
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000,00 Eur. 
3. Muzikos ir literatūros kūrinių leidybos projektams, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą 
intensyvumas – iki 70 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos 
lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 
Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1750 Eur. 

Remiama veikla 

1. Reikšmingą skaičių vartotojų turinčių teisėtų muzikos, filmų, literatūros ir meno kūrinių sklaidos skaitmeninių platformų vystymas ir pildymas 
nauju nacionaliniu turiniu, finansuojant nacionalinių kūrinių sklaidą, atlyginimą autoriams. 
2. Kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimo stebėsena, duomenų rinkimas, sisteminimas, autorių teises pažeidžiančių interneto svetainių analizė, 
kurios rezultatai naudojami stabdyti neteisėtą turinio naudojimą,  problemos viešinimui ir prevencijai. 
3. Mokslo ir studijų institucijų (universitetų, kolegijų ir mokslinių tyrimų institutų) tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų bei seminarų 
aktualiais autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais organizavimas, mokslinių ir taikomųjų tyrimų, studijų ar metodinių priemonių, skirtų aktualiems 
autorių teisių ir gretutinių teisių reguliavimo, įgyvendinimo ir gynimo klausimams spręsti, atlikimas, parengimas ir sklaida. Būtinos sąlygos: tyrimų, 
studijų ar metodinių priemonių praktinio pritaikymo planas; konferencijų, seminarų, tyrimų, studijų ar metodinių priemonių medžiagai suteikta 
neribota vieša prieiga. 
4. Projektai, skirti kelti mokytojų,  bibliotekininkų ir teisėsaugos institucijų pareigūnų kvalifikaciją autorių ̨ teisių ir gretutinių teisių temomis, 
bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis, bibliotekomis ir (ar) mokytojus, bibliotekas vienijančiomis organizacijomis, teisėsaugos institucijomis. 
5. Edukacinės medžiagos formaliojo ir neformaliojo švietimo  veikloms rengimas, integruojant į šias veiklas autorių teisių ir gretutinių teisių temas ir 
gerinant tokių veiklų kokybę.  Būtina sąlyga – neribota edukacinės medžiagos vieša prieiga. 
6. Projektai, skirti mokyti autorius gauti finansinę grąžą už jų kūrinių naudojimą (sutarčių sudarymas, licencijų suteikimas,  kūrinių reklama bei 
sklaida).  
7. Socialinės reklamos ir kitų priemonių, kuriomis skatinamas teisėtas ir (arba) smerkiamas neteisėtas kūrinių naudojimas, sklaida plačiajai 
visuomenei ar tikslinėms visuomenės grupėms panaudojant tam tinkamiausias priemones (žiniasklaida, kino teatrai, koncertų arenos, internetinės 
platformos ir kitos visuomenės informavimą užtikrinančios priemonės). 
8. Mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo su intelektinės nuosavybės apsaugos srityje dirbančiomis įmonėmis projektai, kurių tikslas yra 
organizuoti mokymus mažoms bei vidutinėms įmonėms ir pradedančioms veiklą įmonėms (startuoliams) apie autorių ir gretutinių teisių apsaugą. 
9. Kultūros ir meno kūrėjų, organizuojančių ir (ar) dalyvaujančių viešuose kultūros ir (ar) meno renginiuose, skirtuose palaikyti Ukrainos karo 
pabėgėlius, autorių ir gretutinių teisių subjektų teisių užtikrinimas ir Ukrainos kultūros ir meno kūrėjų bendradarbiavimo su Lietuvos kultūros 
bendruomene projektai. 



 

Parama žemės ūkio vandentvarkai  

 
Priemonės tikslas didinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą. 

Kvietimo data Vyksta iki 2022 m. gegužės 31 d 

Galimi pareiškėjai 

• savivaldybės; 
• melioracijos sistemų naudotojų asociacijos; 
• fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios 

žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos (-ų) ribomis.  
• Paraiškas pareiškėjai gali teikti su partneriais. 

Kvietimo suma 16 890 587,00 Eur. 

Finansavimo dydis 

Iki 300 000,00 Eur; 
išimtis projektui, kuriuo rekonstruojami polderio melioracijos statiniai: jei visi rekonstruojami melioracijos statiniai patenka į 
polderio teritoriją, negali viršyti 600 000 (šešių šimtų tūkstančių) Eur; 
jei tik dalis rekonstruojamų melioracijos statinių patenka į polderio teritoriją, negali viršyti 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) 
Eur. 
Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti vieną projektą (savivaldybės gali pateikti iki dviejų 
projektų). 

Finansavimo intensyvumas Finansuojama 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų su PVM (išskyrus tuos 

atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo 

Remiama veikla 
• lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas; 

• lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus; 

• vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• Melioracijos statinių (išskyrus drėkinimo sistemas) rekonstravimo išlaidos. Kalkinimo išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, kai 
kalkinimas yra vienkartinis veiksmas per visą projekto eigą ir jo išlaidos neviršija 10 proc. visų tinkamų projekto išlaidų; 

• naujų įrenginių ir (ar) įrangos, skirtų projekto reikmėms, pirkimo išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;  
• vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijos bei įrengimo išlaidos (ne daugiau kaip  25 

proc. lėšų nuo bendros projekto vertės);  
• bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 8 proc.  visų tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų, įskaitant konsultavimo projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimais išlaidas, kurios negali viršyti 10 proc. projekto 
bendrųjų išlaidų. 

 

  



 

 

Skaitmeninės Europos programa 
 

Priemonės tikslas 

siekiama paremti konkrečius veiksmus, kurie padėtų piliečiams ir įmonėms pasinaudoti naujomis technologijomis ir 

skaitmeninės transformacijos teikiama nauda. Programa siekiama panaikinti atotrūkį tarp skaitmeninių technologijų mokslinių 

tyrimų ir jų diegimo rinkoje. Investicijomis pagal Skaitmeninės Europos programą remiami du Europos Sąjungos tikslai – žalioji 

pertvarka ir skaitmeninė transformacija, kartu stiprinant Sąjungos atsparumą ir skaitmeninį savarankiškumą. 

Kvietimo laikotarpis iki 2022 m. gegužės 17 d. 

Galimi pareiškėjai MVĮ, NVO, kiti viešieji asmenys 

Tinkamos finansuoti sritys 

• Cloud data; 
• Dirbtinis intelektas; 
• Kibernetinis saugumas; 
• Pažangių skaitmeninių įgūdžių lavinimas; 
• Skaitmeninių technologijų naudojimas ekonomikoje ir visuomenėje; 
• Istorinio paveldo skaitmenizavimas;  

Finansavimas Iki 3 500 000,00 Eur 

Intensyvumas Iki 75 proc 

 

  



 

 

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 2022 m. birželio 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 

 



 

Saulės elektrinės įsidiegimas akvakultūros sektoriaus įmonėse  

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

Kvietimo data Vyksta iki birželio 2 d. 

Galimi pareiškėjai labai mažos, mažos, vidutinės (toliau – MVĮ) ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra. Įmonės turi būti užregistruotos ir turėti   Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą 

Kvietimo dydis   350 000,00 Eur 

Finansavimo suma 100 000,00 Eur 

Finansavimo intensyvumas iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Įmonių, kurios neatitinka MVĮ statuso, įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos 

intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Atrankų kriterijai 

• Pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą:  
o ne mažiau kaip 5 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos – suteikiama 20 balų; 
o ne mažiau kaip 3 metus – suteikiama 15 balų; 
o ne mažiau kaip 1 metus – suteikiama 10 balų. 

• Pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, turinti gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinį patvirtinimą, – suteikiama 10 balų. 

• Pareiškėjas yra MVĮ, užsiimanti akvakultūros veikla:  
o pareiškėjas yra labai maža įmonė – suteikiama 20 balų; 
o pareiškėjas yra maža įmonė arba vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų. 

• Projekto investicijos susijusios su dviem (pvz., terminės ir saulės energijos) atsinaujinančios energijos šaltiniais – suteikiama 10 balų. 

• Projekto investicijos į integruotą saulės elektrinę (pvz., įrengiant saulės modulius, kurie atlieka stogo, tvoros, užkardos ar kitą panašią funkciją ir 
generuoja švarią bei pigią elektros energiją) – suteikiama 10 balų. 

• Pareiškėjas paramos paraiškoje numato, kad projekto kontrolės laikotarpiu:  
o generuojamas saulės elektros kiekis sudarys 50 ir daugiau proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiama 20 balų; 
o generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 30–49 proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiama 15 balų; 
o generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 20–29 proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiama 10 balų; 
o generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 10–19 proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiami 5 balai. 

• Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, – skiriama po vieną balą už kiekvieną 
mažesnį paramos intensyvumo visą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 10 balų (už ne daugiau kaip 10 proc.). 

Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 30 privalomųjų balų. 

 

 

  



 

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

Alytaus r. VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; 

• Vietovės privalumų panaudojimas 
Nuo 2022-04-29 iki 2022-05-31  

Akmenės VVG • Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra nuo 2022-04-25 iki 2022-06-03 

Dzūkijos (Lazdijai) VVG • Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui;  

• Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, 
inovatyvumo vystymo srityse; 

Nuo 2022-05-02 iki 2022-06-01 

Ignalinos VVG • Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra Nuo 2022-04-06 iki 2022-05-11  

Marijampolės VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

Nuo 2022 05 02 iki 2022 05 31 

Molėtų VVG • Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos 
išteklius 

• Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės 
atskirties mažinimą 

• Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą; 

• Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas 

Nuo 2022-04-01 iki 2022-05-06  

Telšių ir Rietavo VVG • NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra Nuo 2022-05-02 iki 2022-06-02  

Pagėgių VVG • Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius Nuo 2022-04-19 iki 2022-05-20 

Panevėžio r. VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti Nuo 2022-04-01 iki 2022-05-20  

Pajūrio krašto VVG 

(Klaipėdos raj) 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nuo 2022-04-04 iki 2022-05-04 

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 

Nuo 2022-05-02 iki 2022-06-06 

Skuodo VVG 
• Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui Nuo 2022-05-06 iki 2022-06-06 

Šiaulių rajono VVG • Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą Nuo 2022-05-06 iki 2022-06-06  

Šiaurės Lietuvos 

(Mažeikiai) VVG  

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti Nuo 2022-04-08 iki 2022-06-07 



 

Švenčionių VVG • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą Nuo 2022-04-04 iki 2022-06-01 

Ukmergės VVG • Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės 
ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą.  

Nuo 2022-04-06 iki 2022-05-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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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