
 

 

2022 m. gruodžio mėn. KVIETIMŲ APŽVALGA 

  



 

 

Nacionalinis Fizinio aktyvumo kvietimas  

 
Kvietimų sritys Nacionalinė sporto agentūra skelbs kvietimus teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.  

Numatoma kvietimo data Gruodžio mėn.  

Galimi pareiškėjai tik juridiniai asmenys (federacijos, asociacijos, VšĮ, UAB, biudžetinės įstaigos) 

Atitiktis kvietimui Projektas turi būti įgyvendinamas ne mažiau nei 2 Lietuvos apskrityse ir vykti ne mažiau nei 5 Lietuvos savivaldybėse. 

Finansavimo dydis Nuo 100 000,00 iki 200 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Iki 90 proc 

Projekto trukmė Iki 2 metų.  

Kvietimo būdas Konkursinis 

  



 

 

Regioninis Fizinio aktyvumo kvietimas  

 
Kvietimų sritys Nacionalinė sporto agentūra skelbs kvietimus teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.  

Numatoma kvietimo data Gruodžio mėn. 

Galimi pareiškėjai tik juridiniai asmenys (federacijos, asociacijos, VšĮ, UAB, biudžetinės įstaigos) 

Atitiktis kvietimui Projektas turi būti įgyvendinamas ne mažiau nei vienoje Lietuvos savivaldybėje 

Finansavimo dydis iki 50 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Iki 90 proc 

Projekto trukmė Iki 1 metų.  

Kvietimo būdas Konkursinis 

  



 

 

Esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtra, priežiūra ir remontas  

 

Kvietimų sritys 
Nacionalinė sporto agentūra agentūra skelbs kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, skirtiems 
esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti. Esama sporto bazė suprantama kaip 
sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo / sporto pratyboms, varžyboms ir / ar kitiems sporto renginiams 
rengti, kuriame vyksta / vyko pratybos, varžybos ar kiti sporto renginiai per pastaruosius dvejus metus. 

Numatoma kvietimo data Nuo 2023 m. sausio 2 d. 

Galimi pareiškėjai Sporto projekto paraišką teikti (būti pareiškėju) gali juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai). 

Finansavimo dydis Minimali sporto projekto finansavimo suma 60 000 Eur. 
Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Iki 90 proc 

Projekto trukmė Iki 4 metų. 

Kvietimo būdas Konkursinis 

  



 

Modernizavimo fondo kompensacinių išmokų mokėjimo savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti 

Priemonės tikslas 
Šis finansavimas skirtas savivaldybių išlaidoms, kurios patirtos atnaujinant savivaldybei priklausantį viešąjį pastatą, padengti, kai jo kitai daliai išlaidų 
padengti gauta paskola iš savivaldybių pastatų fondo (SPF). Kompensacinės išmokos teikiamos iš Modernizavimo fondo, siekiant mažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį viešojo sektoriaus pastatuose, didinti šių pastatų energinį naudingumą. 

Kvietimo data Vyksta iki  2022 m. gruodžio 31 d. arba kol bus paskirstyta visa kvietimui teikti paraiškas skirta 20 mln. Eur suma. 

Galimi pareiškėjai savivaldybės administracija ar jos įgaliotas subjektas arba savivaldybės administracijos viešojo pirkimo būdu įsigyta energijos taupymo paslaugų 
teikimo įmonė (toliau – ETPT įmonė), gavę įsipareigojimo raštą arba pasirašę sutartį dėl Savivaldybių pastatų fondo paskolos suteikimo. 

Kvietimo suma 20 000 000,00 Eur. 

Subsidijos dydis 

Kompensacinės subsidijos teikiamos savivaldybėms, kurios nuo 2021 m. gruodžio iki paraiškos pateikimo gaus paskolą iš SPF, o išmokos suma sieks 

50 proc. paskolos sumos. Kompensacinė išmoka bus išmokama ne projekto pabaigoje, bet kartu su SPF paskola išmokama už atliktus darbus. 50 

proc. rangos darbų vertės yra finansuojama SPF paskola ir iki 50 proc. MF kompensacinė subsidija. Taip sumažėja privalomos paskolos suma. 

Pastatas po atnaujinimo (modernizavimo) darbų privalo pasiekti ne žemesnę nei B energinio naudingumo klasę. 

Paraiškų atrankos būdas Tęstinis 

Projektų įgyvendinimo 

laikotarpis 

Projekto išlaidos turi būti padarytos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Agentūrai galutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2024 m. kovo 1 d 

 

  



 

 

Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą 
 

Priemonės tikslas 
atnaujinti ne mažiau kaip 115 900 m2 centrinės valdžios institucijų pastatų ploto, siekiant juose pasiekti ne žemesnę kaip B energinio naudingumo 
klasę arba aukštesnę energetinio naudingumo klasę, nuo 2028 metų sumažinti pirminės energijos suvartojimą ne mažiau kaip 7,6 GWh per metus 
bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ne mažiau kaip 764,9 tCO2 ekvivalento per metus. 

Numatoma kvietimo data gruodžio mėn.  

Galimi pareiškėjai 

centrinės valdžios institucijų viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdantys:  

• biudžetinės įstaigos;  

• valstybės įmonė Turto bankas; 

• viešosios įstaigos, kurių savininkas yra valstybė ir kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais negali imti paskolų. Į šią pareiškėjų 
kategoriją neįeina viešosios įstaigos, kurios turi teisę imti paskolas, tačiau kurioms kredito įstaigos ar finansų įmonės nesuteikė arba 
nesuteiktų paskolų dėl jų finansinės būklės, patikimumo arba kitų priežasčių. 

Kvietimo suma 40 000 000,00 Eur. 

Subsidijos dydis negrąžinama finansavimo dalis sudaro nuo 70 iki 80 procentų. Paskola suteikiama 10 m. laikotarpiui.  

Remiama veikla centrinės valdžios institucijų pastatų atnaujinimas ir jų inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas, did inant energijos vartojimo 

efektyvumą ir įrengiant AEI 

Paraiškų atrankos būdas atliekama tęstinės projektų atranka 

  



 

 

Interreg Baltijos jūros regiono kvietimas 
 

Priemonės tikslas Jei turite genialią projekto idėją, kaip piliečių labui priimti novatoriškus, vandens pažangius ir klimatui neutralius sprendimus? Ar norite kurti ir taikyti 

savo sprendimus tarptautiniu mastu regionuose aplink Baltijos jūrą? Ar norėtumėte parodyti, kaip ES vertybės tampa realiais veiksmais? 

Kvietimo data Mažos apimties projektai vyksta iki sausio 5 d.  
Didelės apimties projektai vyksta iki vasario 14 d. 

Galimi pareiškėjai Viešiems ir privatiems juridiniams asmenims 

Galimi partneriai bent 3 partneriai iš šių šalių - Danijos, Estijos, Suomija, Vokietija*, Latvija, Lietuva, Lenkija, Švedija, Baltarusija*, Norvegija*, Rusija* *programoje 
gali dalyvauti ne visi šalyje esantys regionai 

Finansavimo intensyvumas iki 80 proc. 

Finansavimo dydis Mažos apimties projektams iki 500 000 Eur 
Didelės apimties projektams - neribotas 

Projektų trukmė Mažos apimties projektai gali trukti iki 24 mėn.  
Didelės apimties  projektai gali trukti iki 36 mėn. 

Remiama veikla 

Prioritetai teikiami pareiškėjams, kurie atliepia šias kryptis: 
1. Novatoriška visuomenė  
1.1. Atspari ekonomika ir bendruomenės 
1.2. Reaguojančios viešosios paslaugos 
2. Vandens apsaugai pažangi visuomenė 
2.1. Tvarūs vandenys 
2.2. Mėlynoji ekonomika 
3. Klimatui neutrali visuomenė 
3.1. Žiedinė ekonomika 
3.2. Perėjimas prie energijos 
3.3. Išmanusis ekologiškas judumas 

 

 

 

 



 

 

Interreg Latvija-Lietuva kvietimas 
 

Priemonės tikslas prisidėti prie tvarios ir darnios socialinės regionų ekonominė plėtros, padėti joms tapti konkurencingesnėms ir patrauklesnėms; gyventi, mokytis, 

dirbti ir lankytis. 

Kvietimo data Nuo lapkričio 28 d. iki 2023 m. gegužės 29 d.  

Galimi pareiškėjai Lietuvoje Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos apskirčių viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, NVO 

Galimi partneriai Latvijoje Kuržemės, Žemgalės ir Latgalės regionų viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, NVO 

Finansavimo intensyvumas Iki 80 proc. 

Kvietimos dydis 29 175 000,00 EUR 

Finansuojamos krypys 

I. Gebėjimų stiprinimas ir Žmonių tarpusavio bendradarbiavimas 
II. Žalia, atspari ir tvarioji plėtra prisidėti prie tvaraus ir darnaus socialinio Programos regionų ekonominė plėtros: padėti joms tapti 
konkurencingesnėms ir patrauklesnėms; gyventi, mokytis, dirbti ir lankytis. 
III. Sąžininga ir įtrauki visuomenė 
IV. Ekonominis potencialas turizmui ir paveldui 

Kvietimo dydis ir 

maksimalus finansavimas 

pagal kryptį 

I. sričiai – maksimalus finansavimas 250 000,00 Eur.  maksimali projekto vertė 312 500,00 Eur 
II. sričiai - maksimalus finansavimas 600 000,00 Eur.  maksimali projekto vertė 750 000,00 Eur 
III. sri2iai – maksimalus finansavimas 500 000,00 Eur, maksimali projekto vert4 – 625 000,00 Eur. 
IV. sričiai - maksimalus finansavimas 600 000,00 Eur.  maksimali projekto vertė 750 000,00 Eur. 

 

  



 

Saulės elektrinių įdiegimas daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose 

 

Priemonės tikslas skirta skatinti įrengti saulės elektrines daugiabučiuose, siekiant didinti gaminančių vartotojų kiekį savo reikmėms ir bendram naudojimui. 

Numatoma kvietimo data Gruodžio mėn. 

Galimi pareiškėjai 

Subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo 
tvarka pritarė projekto įgyvendinimui. Pareiškėju gali būti:  

1. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;  
2 AEI bendrija;  
3. asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, jeigu butų ir kitų 
patalpų savininkų protokoliniu sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 
valdytojui;  
4. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas kitas asmuo.  
Pastaba: Pareiškėjais galės būti ir savivaldybės, nes jos nuosavybės teise valdo butus daugiabučiuose namuose kaip socialinius ar 
savivaldybės būstus 

 

Kvietimo suma 3 000 000,00 Eur 

Subsidijos dydis Subsidija vienam projektui yra ne daugiau kaip 322,91 Eur už 1 kW. Finansavimas skiriamas iki 30 kW. Galios elektrinei. 

Elektros energijos kaupimo įrenginiui, subsidija bus skiriama tik už 10 kWh galią. 

Remiama veikla elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės) gamybos įrenginių (saulės modulių ir įtampos keitiklių) įrengimas daugiabučiame 
gyvenamajame name. 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

 

 

  



 

 

JURIDINIŲ ASMENŲ NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS) 

Priemonės tikslas 
Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)“, skirtą juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų 
atnaujinimui (modernizavimui) (toliau – priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį ir 
negyvenamosios paskirties pastatų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas. 

Numatoma kvietimo data Gruodžio pr. 

Galimi pareiškėjai negyvenamosios paskirties pastato, kuris nuosavybes teise priklauso juridiniam asmeniui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas, savininkas 
arba valdytojas 

Kvietimo suma 2 000 000,00 Eur 

Subsidijos dydis Subsidija teikiama neviršijant 30 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

1. šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas, sujungimas į bendrą sistemą arba keitimas naujomis efektyvesnėmis sistemomis, taip pat 
talpyklų surinkti perteklinę energiją ar akumuliacinės katilinės įrengimas; 
2.    atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto) šiltinimas termoizoliacine medžiaga ar naudojamas kitas atitvarų š ilumos laidumo 
sumažinimo būda, siekiant išlaikyti šilumą pastate ar pastato dalyje; 
3.    išorės durų pakeitimas, įskaitant tambūro duris, panduso įrengimas, vartų pakeitimas naujais energiškai efektyvesniais vartais, langų ir kitų 
skaidrių ar varstomų pastato dalių keitimas, langų ploto naikinimas (mažinant šilumos nuostolius) ar langų perkėlimas į šiltinamąjį sluoksnį; 
4.    plokščio ar šlaitinio stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą); 
5.    vidinių pertvarų šiltinimas, gerinant kai kurių patalpų šilumines charakteristikas; 
6.    vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas ar sujungimas su šildymo sistemomis, įskaitant rekuperacijos įrengimą. 

Paraiškų atrankos būdas atliekama tęstinės projektų atranka 

  



 

Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus 

 

Priemonės tikslas Priemonės didinti atsinaujinačių energijos išteklių dalį užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus  

Numatoma kvietimo data 2023 m. sausio mėn. 

Galimi pareiškėjai 

• Labai mažos ir mažos įmonės (toliau – LMMĮ), išskyrus pramonės LMMĮ, registruotas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, šilumos tiekėjus ir 
nepriklausomus šilumos gamintojus; 

• Ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą; 

• Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos; 

• Piliečių energetikos bendrijos. 

Kvietimo suma Visoms veikloms 128,8 mln. Eur (RRF), iš jų saulės elektrinėms 78,052 mln. Eur  

Finansavimo intensyvumas 

• atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės– 45 %  

• Piliečių energetikos bendrijoms, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės – 45% 

• Labai mažoms ir mažoms įmonėms – 35% 

• Ūkininkams, atitinkantiems labai mažos arba mažos įmonės statusą – 35% 

Finansavimo dydis ir 

finansuojamos veiklos 

(saulės elektrinės) 

Fiksuotasis įkainis, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įrengti yra 896,72 Eur (aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 
septyniasdešimt du centai)   be PVM 
 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

Saulės modulių įsigijimo išlaidos; įtampos keitiklio įsigijimo išlaidos; saulės elektrinės montavimo darbų išlaidos; kitų saulės elektrinės įrengimui 
reikalingų komponentų įsigijimo išlaidos (saulės elektrinės laikančiosios konstrukcijos (montavimui ant stogo arba ant žemės), viršįtampių apsauga, 
kabeliai, kitos medžiagos (varžtai ir kt. montavimui reikalingi komponentai) 

Remiama veikla  Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje (03-001-06-03-02-04-01 poveiklė). 
(Atskiri konkursai technologijoms: saulės iki 500 kW; vėjo iki3 MW; kaupimo įrenginiams) 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

Nefinansuojami 
• labai mažos ir mažos pramonės įmonės Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 

• šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai  

• Gaminantys vartotojai  

 

 



 

 

Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms 

Priemonės tikslas 
Skatinti mažinti iškastinio kuro naudojimą, bei pereiti prie AEI gamybos pagrindu į netaršaus kuro gamybą, kuris būtų pritaikytas žemės, oro, vandens 
transportui. „Žaliasis“ vandenilis – tai vandenilis, pagamintas pasinaudojant esamais atsinaujinančių elektros išteklių (toliau – AEI) pajėgumais arba 
įsigyjant elektros energiją, pagamintą iš AEI, vandeniliui gaminti 

Kvietimo data Vyksta nuo spalio 24 d. iki 2023 m. sausio 31 d.  

Galimi pareiškėjai Juridiniai asmenys (savivaldybės ir jų įstaigos – projekto partneris) 

Kvietimo dydis 20 000 000,00 Eur. Žaliojo vandenilio gamybos veiklai 
50 000 000,00 Eur. Žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų plėtrai 

Finansavimo dydis  Didžiausia galima vienam projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 6 000 000 eurų 

Finansavimo intensyvumas Iki 70 proc. 

Finansuojamos veiklos finansuojami „žaliojo“ vandenilio gamybos, saugojimo ir pritaikymo transporte įrenginiai (pvz. elektrolizeris, kompresoriai, saugykla), reikalingi 
pastatai ir statiniai ir kitos susijusios būtinos išlaidos. 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

Projekto trukmė 24 mėn.  

 

  



 

 

„Žaliojo“ vandenilio gamybos pajėgumų įrengimas 

 

Priemonės tikslas Žaliojo vandenilio panaudojimas - Energetikos, transporto, pramonės ir kt. sektoriuose 

Numatoma kvietimo data gruodžio mėn. 

Galimi pareiškėjai Juridiniai asmenys 

Kvietimo suma 50 000 000,00 Eur 

Finansavimo intensyvumas Iki 70 proc. 

Remiama veikla 

• Elektrolizės įranga 

• Elektros įvadas 

• Jungiamieji vamzdynai 

• Saugyklos, kompresoriai 

• Projektavimo, montavimo, statybos darbai 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

Nefinansuojami 
• labai mažos ir mažos pramonės įmonės Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (šaltinis -EIM 2021-2027 m. ES SF); 

• šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai (šaltinis -EM 2021-2027 m. ES SF);  

• Gaminantys vartotojai (šaltinis -KKP) 

  



 

Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse - Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 

____________________________________________________________________________________________ 

Priemonės tikslas Priemonės ,,Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ tikslas – sumažinti energijos 
vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą. 

Kvietimo data Vyksta iki 2023 m. vasario 28 d.  

Galimi pareiškėjai 

labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo 
pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur. jeigu pramonės įmonė 
yra didelė, ir 145 000 Eur., jeigu pramonės įmonė yra labai maža, maža ar vidutinė. 
*Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai 
„Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ ir kurios pajamos iš šios(-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 50 procentų 
visų įmonės veiklų 

Kvietimo suma 20 000 000,00 Eur 

Subsidijos dydis iki 225 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas iki 65 % visų tinkamų finansuoti išlaidų 

Remiama veikla 
• AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas; 

• naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams 
poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. 

Išankstinė sąlyga projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje (parengtoje ne anksčiau kaip prieš 2 m. 
iki paraiškos pateikimo) rekomenduojamas priemones. 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

 

 

  



 

Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvinimo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas  

 

Investicinė parama skirta Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas, siekiant mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (toliau – ŠESD). 

Kvietimo data  Vyksta iki kol pakaks kvietimui skirtų lėšų 

Galimi pareiškėjai 

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės kurios atitinka šiuos reikalavimus: 

• Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai 
t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui; 

• nedalyvauja Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje; 

• pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai B - kasyba ir 
karjerų eksploatavimas, C - apdirbamoji gamyba, D - elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas ir E - vandens tiekimas, 
nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas. 

Finansavimas  5 000 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas 
Intensyvumas neviršija 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama vidutinėms įmonėms. Mažoms ir labai mažoms įmonėms 

intensyvumas neviršys 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Numatyta galimybė pareiškėjui gauti iki 30 procentų avansą, energijos efektyvumo 

priemonių diegimui. 

Finansavimo dydis Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam Pareiškėjui yra 1,5 mln. eurų. 
Kompensacinė išmoka mokama, jei pareiškėjo minimalūs energijos sutaupymai yra 20 MWh/metus. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 
1. nuo metų, kuriais paskelbtas kvietimas sausio 1 d. ir vėliau įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar 

technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją; 

Sąlygos subsidijos gavimui 

Pareiškėjas turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą vadovaudamasis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito 
atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika. Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 
2019 m. sausio 1 d. ir vėliau; 
 

Projekto trukmė Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių 

 

  



 

 

DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE 

Investicinė parama skirta 
Numatoma investuoti į EVE didinimą ir jos intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai 
palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos 
technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą. 

Kvietimo data Gruodžio mėn.  

Galimi pareiškėjai Pramonės įmonės 

Kvietimo dydis 35 000 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 900 000 eurų (devyni šimtai tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui skirti 

finansavimo lėšų suma yra 75 000 eurų (septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų). 

Finansavimo intensyvumas 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis pagal įmonės dydį  

iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė; 

iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė; 

iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė; 

Projekto finansuojamoji dalis gali būti padidinta 15 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, 

Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse t. y. remiamose vietovėse, tenkinančias papildomas sąlygas 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo ir 

apskaičiuojamos taip: 

1. jeigu investicijų į energijos vartojimo efektyvumą išlaidų dalį visose investicinėse išlaidose galima nustatyti kaip atskirą investiciją, ši su 

energijos vartojimo efektyvumu susijusių išlaidų dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos; 

2. visais kitais atvejais investicijų į energijos vartojimo efektyvumą išlaidos nustatomos lyginant su panašiomis mažesnio energijos vartojimo 

efektyvumo investicijomis, kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos. Šių dviejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su energijos vartojimo 

efektyvumu susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas. 

Sąlygos subsidijos gavimui 

Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, jis turi būti atlikęs privalomąjį energijos vartojimo auditą, parengtą ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo 

administruojančiai institucijai ir papildomąjį energijos vartojimo auditą, jeigu tokio audito atlikimo tikslingumas buvo nustatytas privalomojo 

audito metu. 

Jei pareiškėjas yra MVĮ, jis turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą, parengtą ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai 

institucijai. 

Projekto trukmė Iki 36 mėn.  

 



 

Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas  

 

Priemonės tikslas EV įkrovimo tinklo plėtra Lietuvoje, įrengiant privačias įkrovimo prieigas. 

Kvietimo data Vyksta iki 2023 m. vasario 28 d. 

Galimi pareiškėjai viešasis arba privatus juridinis asmuo, siekiantis stotelę (-es) su prieiga (-omis) įrengti savo darbuotojų reikmėms (įmonėse, įstaigose, 
organizacijose ir t. t.) 

Kvietimo dydis Bendras kvietimo dydis 4 309 400,00 EUR 

Finansavimo dydis  Fiksuotas procentas (priklauso nuo regiono) 

Finansavimo intensyvumas Iki 30 % 

Remiama  veikla Finasavimas skiriamas tik diegiant naują ir anksčiau nenaudotą įrangą bei susijusius komponentus. 

Projekto trukmė Veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 6 iki 12 mėn. 
 

  



 

 

Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio Vidurio ir Vakarų Lietuvoje 

Investicinė parama skirta Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui Vidurio ir Vakarų Lietuvoje 

Kvietimo data Vyksta iki 2023 m. vasario 20 d. 

Galimi pareiškėjai labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) 

Finansavimas 2 500 000,00 Eur 

Finansavimo dydis 
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui skirti 

finansavimo lėšų suma yra 12 000 eurų (dvylika tūkstančių eurų); Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba 

Finansavimo intensyvumas Iki 50 proc. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 1. tikslinės paslaugos (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos ir kaštų optimizavimo) pirkimo išlaidos;  
2. netiesioginės išlaidos. 

Sąlygos subsidijos gavimui 

• Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 3 metus iki projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo veikianti labai maža, maža arba 
vidutinė įmonė (toliau – MVĮ). 

• Pareiškėjo metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo 
struktūroje, 2019 m. buvo  didesnės nei 200 000 Eur ir 2020 m.  sumažėjo daugiau kaip 10 proc. 

• Pareiškėjo pajamų kritimas. 

• MVĮ antikrizinio veiklos valdymo procesų praktinis pritaikymas. 

  



 

 

SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS SKATINIMO SISTEMĄ VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONE 

Investicinė parama skirta Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, 

ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). 

Kvietimo data Gruodžio mėn.  

Galimi pareiškėjai labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Pareiškėjas turi atitikti pradedančiojo 

inovatoriaus apibrėžimą 

Galimi partneriai MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), MVĮ/didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ; 

Kvietimo dydis 1 800 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000,00 (du šimtai tūkstančių) eurų; 
Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 40 000,00 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų; 

Finansavimo intensyvumas 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis: 
1. Moksliniams tyrimams intensyvumas neviršija 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 
2. Eksperimentinei plėtrai intensyvumas neviršija 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 
3. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų: 
3.1. 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms;  
3.2. 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą; 
4. Projekto veikloms, susijusioms su patentavimu 
4.1. Pagalbos intensyvumas sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 
4.2. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma patentavimui – iki 30 000,00 (trisdešimt tūkstančių) eurų; 
4.3. Patentavimo veikla finansuojama tik tuo atveju, jei yra susijusi su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla; 
4.4. Patentavimo veiklą gali vykdyti tik pareiškėjas. 
5. Projekto veikloms, susijusioms su sukurto produkto parengimu rinkai (gamybinių pajėgumų projektavimu) 
5.1. Pagalbos intensyvumas sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 
5.2. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma sukurto produkto parengimui rinkai (gamybinių pajėgumų projektavimui) – iki 80 000,00 
(aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų; 

Projektų trukmė Iki 18 mėn.  

 

  



 

 

Kvietimas NVO teikti Tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, 
padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti  
 

Priemonės tikslas 

užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą piliečiams, nemažinant veiklos apimties, kuri numatyta NVO viešųjų paslaugų teikimo ir (ar) projekto 
sutartyje sudaryta su subjektais (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietim o, mokslo ir 
sporto ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ar joms pavaldžios įstaigos ar 
savivaldybės ar joms pavaldžios įstaigos). 

kvietimo data Vyksta iki gruodžio 05 d. 

Galimi pareiškėjai Pareiškėjas NVO organizacija,kuriJuridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO, išskyrus religines bendruomenes 
ar bendrijas, kurios teikia akredituotas vaikų dienos centro paslaugas ir jų vykdymui teikia paraišką; 

Kvietimo dydis 5 000 000,00 Eur 

Finansavimo dydis Didžiausia galimos skirti subsidijos vertė negali būti didesnė nei 15 procentų nuo pagal paraiškoje (Aprašo 10.3 ir (ar) Apra šo 10.4 papunktį) 
nurodytų teikiamų viešųjų paslaugų, jų sutarčių, vertės ir ne daugiau nei 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur. 

Finansuotinos veiklos 

• Tinkamomis finansuoti laikomos šios pareiškėjo išlaidos patirtos nuo 2022 birželio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., o tuo atv eju 

jeigu pareiškėjas COVID-19 subsidijos aprašo nustatyta tvarka gavo subsidiją ne anksčiau nei nuo atsiskaitymo už subsidiją 

suteiktą, pagal COVID-19 subsidijos aprašą, dienos (bet ne ankstesnės nei nuo 2022 m. birželio 1 d.) iki 2022 m. gruodžio 31 d.:  

• pareiškėjo viešosioms paslaugoms teikti naudojamų patalpų komunalinių  paslaugų išlaidos ir išlaidos šildymo prekėms; 

• kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios ir būtinos teikti viešąją paslaugą pagal jos veiklą 
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.  

Paraiškoje numatytos veiklos turi būti tiesiogiai susijusios su teikiamomis viešosiomis paslaugomis ir nenutrūkstamu jų 
teikimo visuomenei užtikrinimu 

 

 

 

 

 



 

 

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

Rokiškio VVG • Parama verslui plėtoti Vyksta iki 2022-12-28 

Šiaurės Lietuvos VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti Vyksta iki 2023-01-16 

 

  



 

 

 

Susidomėjote ir turite papildomų klausimų, kreipkitės!  

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

 

Jurgita Peciulevičienė 

Pardavimų vadovė 

 

UAB „Teisa“  

Saltoniškių g. 12, LT- 08105 Vilnius 

Mob. Tel. +370 644 40757 

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

www.teisa.lt 
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