
 

 

2022 m. liepos mėn. KVIETIMŲ APŽVALGA 
 

  



 

 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, 

religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams 

Priemonės tikslas 
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų 

elektros energijos poreikiams siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (toliau – ŠESD) ir skatinti naudoti atsinaujinančius 

energijos išteklius. 

Numatoma kvietimo data Kvietimas planuojamas 2022 m. liepos mėn. 

Galimi pareiškėjai 
• valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos; 

• tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai; 

• viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. 

Subsidijos dydis 

Subsidijos fiksuotasis įkainis, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės ar vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti, nurodomas Agentūros kvietime ir 
apskaičiuojamas kaip 80 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios saulės ar vėjo elektrinei įsigyti ir įrengti (Eur/kW), 
nurodytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT taryba) paskutiniam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui parengtoje 
pažymoje dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo, skelbiamoje VERT tarybos interneto 
svetainėje prie VERT tarybos posėdžių medžiagos. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 
1 450 000 Eur, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 80 procentų visų tinkamų finansuoti 
projekto išlaidų.  

Remiama veikla 

1. naujos, nenaudotos įrangos (saulės, vėjo) elektrinės įrengimo išlaidos; 
2. naujos saulės elektrinės dalies, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigytos saulės elektrinių parko dalies, (t. y. nuo leidimo gaminti 
elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių), įsigijimo išlaidas; 
3. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti); 
4. projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriama subsidija (ši išlaidų dalis turi būti finansuojama iš pareiškėjo lėšų). 

 

  



 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas visuomeniniams poreikiams 

 
Priemonės tikslas Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, 

religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 

Numatoma kvietimo data Kvietimas numatomas liepos mėn.  

Galimi pareiškėjai Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė 
arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas. 

Kvietimo suma 2 000 000,00 (du milijonai eurų) 

Subsidijos dydis 
vienam pareiškėjui nevykdančiam ūkinės veiklos yra 1 450 000 Eur, vykdančiam ūkinę veiklą – 200 000 Eur. Subsidijos dydis iki 80 proc. 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. 

Tinkamos išlaidos 

• šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms (ne pardavimui) diegimui: 

• šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui; 

• horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui; 

• šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte; 

• kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį; 

• kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), 

pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C arba aukštesnę klasę; 

• katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą 

aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose: 

• katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012; 

• įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, 

ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąjį 

atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti); 

• iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo 

biokuro katilus, jei jie atitinka  šiuos reikalavimus: 

• katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012; 

• kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai 

eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektams); 

• šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir įrangai, kuri reikalinga šių prietaisų įrengimui 

• pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal Priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame 

ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų. 

Paraiškų atrankos būdas Tęstinis 

  



 

 

 

dėl verslui svarbios infrastruktūros atnaujinimo  

 
Priemonės tikslas Šalies savivaldybės jau gali teikti paraiškas jų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, projektams finansuoti. Paraiškos 

teikiamos dėl projektų, įgyvendinamų 2022 metais  

Kvietimo data Vyksta iki liepos 8 d. 

Galimi pareiškėjai Savivaldybių administracijos 

Kvietimo suma 5 mln. Eur. 

Remiama veikla 

• kelių projekto rengimo,  

• ekspertizės,  

• eismo saugumo audito,  

• rangos darbų,  

• kelių projekto vykdymo priežiūrai. 

• techninei priežiūrai,  

• kadastro duomenų bylos parengimui, teisinei registracijai bei kitoms paslaugoms ir darbams, tiesiogiai susijusiems su kelių projekto 
įgyvendinimu. 

Finansuojami projektai 

atitinkantys šiuos 

reikalavimus 

• Į kelių projektą įtrauktas kelias ir (ar) gatvė veda ir (arba) yra teritorijoje, kurioje kuriamos darbo vietos ir kuri yra laisvojoje ekonominėje 
zonoje ar valstybei svarbaus projekto statusą turinčiame pramonės parke arba skirtas Investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje nurodytiems 
stambiems projektams įgyvendinti ar pritraukti. 

• Į kelių projektą įtrauktas kelias ir (ar) gatvė veda į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos ir kuriose investuotojas pagal Investicijų įstatymo 
13 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas yra sudaręs investicijų sutartį su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota institucija ir vykdo 
gamybos veiklą ir (ar) mokslinių tyrimų ir (ar) taikomąją veiklą investiciniame žemės sklype arba yra potencialus investuotojas, planuojantis 
vykdyti gamybos veiklą ir (ar) mokslinių tyrimų ir (ar) taikomąją veiklą investiciniame žemės sklype ir atitinkantis Investicijų įstatymo 13 
straipsnio 1 dalies 6 punkte ir 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytus reikalavimus. 

• Teikiama paraiška tęstinio kelių projekto veikloms, nurodytoms Aprašo 3 punkte, kurių dalis jau buvo finansuota pagal Aprašą,  tačiau šios 
veiklos nebuvo pabaigtos įgyvendinti. Tęstiniu projektu laikomas projektas, kuriam buvo skirtas finansavimas pagal Aprašą ir dėl kurio buvo 
sudaryta kelių projekto finansavimo sutartis, tačiau kelių projektas nebuvo baigtas įgyvendinti. 

Siekiami rodikliai 
• Pritraukta arba planuojama pritraukti investicijų suma, mln. Eur; 

• Kuriamų darbo vietų skaičius ir planuojamas darbo užmokesčio dydis 

 



 

 

Kvietimas „Migrantų įtrauktis“ 

Priemonės tikslas 
Europos Tarybos plėtros bankas paskelbė kvietimą teikti projektų, skirtų migrantų įtraukties didinimui būsto, darbo ir įgūdžių, švietimo ir mokymo 

bei sveikatos srityse, paraiškas.  

Kvietimo data Vyksta iki 2022 m. liepos 19 d. 

Galimi pareiškėjai biudžetinis sektorius 

Galimi partneriai 

 Partnerystes turėtų sudaryti subjektai, įsteigti vienoje ar keliose iš šių šalių: Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, 

Vokietija, Graikija,Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakijos Respublika, 

Slovėnija, Ispanija ir Švedija. Kad galėtų gauti dotaciją, bent vienas iš partnerystės pareiškėjų turi būti viešoji įstaiga (įskaitant valstybines įmones), 

veikianti vietos ir (arba) regioniniu lygiu, Všį, NVO. 

Kvietimo dydis 2 765 000,00 Eurų . 

Finansavimo dydis nuo 350 000,00 Eur. iki 1 000 000,00 Eur. 

Remiama veikla 

Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – atrinkti projektus ir parengiamąją projekto veiklą, kuri rems migrantų įtrauktį: 

• Didesnės migrantų galimybės naudotis būsto ir būsto paslaugomis, naudojant naujoviškus produktus kovos su diskriminacija ir geografine 

segregacija; 

• Geresnės migrantų galimybės įsidarbinti, įskaitant savarankišką darbą, sudarant palankesnes sąlygas galimybė gauti: pažangių verslumo 

mokymų finansavimą; 

• galimybę gauti ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą; 

• aktyvesnis migrantų dalyvavimas pažangiuose suaugusiųjų kalbos ir pilietiniuose mokymuose; 

• gerinti migrantų galimybes gauti neformalųjį profesinį mokymą; 

• Palengvinti migrantų galimybes naudotis sveikatos priežiūros ir sveikatos priežiūros paslaugomis, padidindamas jų skaičių 

• Didesnis informuotumas apie sveikatos priežiūros ir sveikatos draudimo teises 

 

  



 

 

Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų biuro kvietimas „pagalba migrantams“ 

Priemonės tikslas 
Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų biuras (UNHCR) kviečia visus keisti į požiūrį į migrantams bei pabėgėliams skiriamą humanitarinę pagalbą, suteikiant 

galimybę jiems patiems atsidurti šios pagalbos teikėjais bei kūrėjais/inovatoriais 

Kvietimo data Vyksta iki 2022 m. liepos 17 d. 

Galimi pareiškėjai 
Visos organizacijos kurioms vadovauja priverstinį perkėlimą patiriantys asmenys, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus, šalies viduje perkeltus 

asmenis, grįžusius asmenis ir asmenis be pilietybės. Fondas priima tiek registruotų, tiek neregistruotų organizacijų paraiškas. 

Finansavimo dydis Iki 50 000 USD. 

Remiama veikla 

Siekdamas savo tikslo, fondas laikysis tokio požiūrio: 

• Remti priverstinai perkeltus asmenis, kad jie nustatytų iššūkius ir galimybes, ir kurtų sprendimus, kurie galėtų turėti ilgalaikį poveikį jų 

bendruomenėse. 

• Teikti humanitarinės paramos mechanizmą, pritaikytą jų prašymams, įskaitant finansinę paramą, mentorystę ir technines žinias per visą 

inovacijų gyvavimo ciklą. 

• Remti mokymasi ir kitus migrantams iškilusius įšūkius.  

 

  



 

 

 

Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimą 

Priemonės tikslas 

Finansavimas teikiamas juridiniams asmenims (įmonėms) dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą (toliau – karas) sukeltos 

krizės: investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, 

elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio 

kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje. 

Numatoma kvietimo data Kvietimas planuojamas nuo 2022 m. liepos mėn. pab.  

Galimi pareiškėjai 
juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo. Laikoma, kad pareiškėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų 
sąnaudos sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų. Išlaidų dydis nustatomas vadovaujantis pareiškėjo metinių finansinių ataskaitų 
rinkinio, patvirtinto 2021 m., duomenimis 

Subsidijos dydis 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų vienai įmonei, visos sumos nurodomos bruto, t. y. prieš mokesčių ar kitokių rinkliavų atskaitymą.  

Finansavimo intensyvumas 
50 % tinkamų išlaidų didelėms įmonėms; 
60 % tinkamų išlaidų vidutinėms įmonėms; 
70 % tinkamų išlaidų labai mažoms ir mažoms įmonėms 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis, siekiant pakeisti iškastinio kuro vartojimą į atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI), 

arba mažinti iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, vartojimą, tuo pačiu mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) 

kiekį 25 %: 

• iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo), 5 klasės biokuro katilus, saulės 

kolektorius (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai); 

• iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra; 

• biogranules naudojančių degiklių ir biodulkių gamybos bei deginimo įrenginių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose; 

• biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) 

blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant esamus katilus pramonės įmonėse 

ir centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos; 

• šilumos siurblių įrengimas CŠT sistemose, kuriose šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos; 

• šilumos saugyklų, skirtų vandens saugojimui ir (ar) šilumos akumuliavimui, įrengimas CŠT sektoriuje; 

 

  



 

 

 

Vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų su taršos mažinimu susijusių technologijų diegimas 

ir (ar) modernizavimas 

Priemonės tikslas 

Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti 
atsparumą jos poveikiui“ bei „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją, aplinkos monitoringą ir aplinkos apsaugos kontrolę. Gerai oro kokybei 
Lietuvoje užtikrinti daugiausiai iššūkių kyla dėl užterštumo sveikatai kenksmingomis kietosiomis dalelėmis. Urbanizuotose teritorijose dažnai 
viršijama kietųjų dalelių (KD10) paros ribinė vertė, Lietuvoje smulkiųjų kietųjų dalelių (KD2,5) neatitinka 2021 metais atnaujintų Pasaulio sveikatos 
organizacijos (toliau – PSO) rekomenduojamų oro užterštumo lygių. Vadovaujantis nacionalinės oro teršalų apskaitos duomenimis, 2020 m. į aplinkos 
orą išmesta 6510 tonų kietųjų dalelių (KD2,5). Energetikos sektoriaus išmestas kietųjų dalelių kiekis sudarė 57 proc. kietųjų dalelių (KD2,5) (10 proc. iš 
viešosios elektros ir šilumos gamybos). Didžiausią poveikį kietųjų dalelių išmetimams turi kietojo kuro deginimas energijos gamybai. Įgyvendinus 
Pažangos priemonę numatomas į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio sumažėjimas 2022–2032 m. laikotarpiu (pagal analogiškos finansavimo 
priemonės ankstesnių metų projektų įgyvendinimo pasiektus vidutinius oro teršalų sumažinimo rezultatus): 145 t kietųjų dalelių (KD2,5) (nuo 2023 
m. kasmet 0,17 proc. 2005 m. išmesto kiekio). 

Numatoma kvietimo data Kvietimas planuojamas 2022 m. liepos mėn. pab.  

Galimi pareiškėjai Dotacijos teikiamos Lietuvos Respublikoje veikiantiems juridiniams asmenims arba Lietuvos Respublikoje įregistruotiems kitose Europos ekonominės 
erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialams, įgyvendinantiems projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Kvietimo dydis 1,2 mln. Eur. 

Subsidijos dydis 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų vienai įmonei, visos sumos nurodomos bruto, t. y. prieš mokesčių ar kitokių rinkliavų atskaitymą.  

Finansavimo intensyvumas dotacijos dydis projektui negali viršyti 70 procentų visų tinkamų finansuoti projekto įgyvendinimo išlaidų 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

Eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų  valymo įrenginių 
ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimui: 

• kietųjų dalelių elektrostatiniai ir rankoviniai (audekliniai) filtrai,  

• dujų degikliai,  

• drėgnojo tipo ekonomaizeriai ar kiti technologiniai sprendimai, kuriais sumažinama išmetamų teršalų koncentracija iki nustatytų ribinių 
verčių 

  



 

 

Lietuvos kultūros tarybos 5 sričių kvietimai 

Kvietimo programos 

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 Vyksta iki rugsėjo 9 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 

 

  



 

 

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 Vyks  nuo liepos mėn. pab. Ir vyks 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. 

Finansavimo intensyvumas 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 

  



 

 

Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 

Kvietimo tikslas 

atrinkti ir finansuoti mobilųjį darbą su jaunimu vykdančių organizacijų projektus, skirtus A priemonei įgyvendinti, siekiant užtikrinti turiningą 

jaunimo laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje, bei atrinkti ir finansuoti darbą su 

jaunimu gatvėje vykdančių organizacijų projektus, skirtus B priemonei įgyvendinti, siekiant mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę 

atskirtį ir didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime 

Kvietimo data Vyks liepos mėn. 

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, siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų projektui vykdyti 

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

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

Kvietimo dydis 
482 000 (keturi šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai) Eur 
projektams, skirtiems A priemonei įgyvendinti, iš viso skiriama 340 000 (trys šimtai keturiasdešimt tūkstančių) Eur valstybės biudžeto lėšų; 
projektams, skirtiems B priemonei įgyvendinti, iš viso skiriama 142 000 (šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų. 

Finansavimo dydis 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) eurų. 

Veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d 

Remiama veikla 

pateikus paraišką pagal A priemonę: 
1. jaunų žmonių turiningo laisvalaikio užtikrinimas, ugdymas(-is) ir socialinė integracija bei jaunimo įgalinimas jaunų žmonių gyvenamojoje 
teritorijoje (veiklos vykdomos vadovaujantis Mobiliojo darbo su jaunimu aprašu); 
2. veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo, atliekamų funkcijų pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir 
įsivertinimo veiklos; 
3. tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veiklos; 
pateikus paraišką pagal B priemonę: 
1. jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, socialinės atskirties mažinimas ir jų galimybių pilnaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime didinimas 
(veiklos vykdomos vadovaujantis Darbo su jaunimu gatvėje aprašu); 
2. veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo, atliekamų funkcijų pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir 
įsivertinimo veiklos; 
3. tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veiklos; 
4. tarptautinio atstovavimo ir (ar) bendradarbiavimo skatinimas. 

 

 



 

 

Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais finansavimo konkursas 

Kvietimo tikslas skatinti jaunimo įtraukimą į aktyvią pilietinę ir visuomeninę veiklą, užtikrinant jaunimo dalyvavimą jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose 
ir jaunimo poreikių atstovavimą Lietuvos savivaldybėse. 

Kvietimo data Vyksta iki liepos 25 d. 

Galimi pareiškėjai 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 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, siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų projektui vykdyti. 

• A priemonei paraiškas gali teikti savivaldybių jaunimo organizacijų tarybos. 

• B priemonei paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei vienerių metų darbo su jaunimu patirtį, arba jaunimo 
organizacijos. 

Galimi partneriai juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projektą (turi turėti bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriu nelaikomas asmuo, prisidedantis 
prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų, prekių ar daiktų teikėjas (pvz., rėmėjas); 

Kvietimo dydis 
149 000,00 Eur. 
A priemonėms įgyvendinti – preliminariai 117 000 (vienas šimtas septyniolika tūkstančių) Eur valstybės biudžeto lėšų; 
B priemonėms įgyvendinti – preliminariai 32 000 (trisdešimt du tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų. 

Finansavimo dydis 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) eurų. 

Veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m gruodžio 31 d. 

Remiama veikla 

pagal A ir B priemones: 
1. pareiškėjo, projekto vykdytojo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką vietos lygmeniu, jaunimo organizacijų, veikiančių Lietuvos 
Respublikos administraciniame vienete, poreikių identifikavimas, atstovavimas jaunimo organizacijoms valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose ir 
įstaigose; 
2. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas; 
3. bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, politinėmis 
partijomis ir kt.) formų kūrimas ir plėtojimas; 
4. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu; 
5. ilgalaikių jaunų žmonių pilietiškumo skatinimo, jaunimo neformalaus ugdymo projektų įgyvendinimas; 
6. bendradarbiavimas su mokyklomis ir mokinių savivaldomis; 
Tik pagal A priemonę: 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų informavimas, konsultavimas, jų veiklos kokybės gerinimas, narių stiprinimas mokymais; 
 

  



 

 

NVO  sektoriui kvietimas   

Kvietimo tikslas stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO institucinio stiprinimo projektus: didinti NVO darbo efektyvumą ir veiklos organizavimo 

gebėjimų kokybę, gerinti teikiamas viešąsias paslaugas, gerinti šių paslaugų kokybę ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą. 

Kvietimo data Vyksta iki liepos 11 d. 

Galimi pareiškėjai Pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO, Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO 

Galimi partneriai • partneris yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO, Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO;  

• partneris nėra kito (kitų) šiame Konkurse dalyvaujančio (-ių) pareiškėjo (-ų) partneriais  

Kvietimo dydis 540 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis Nuo 3 000,00 iki 25 000,00 Eur. 

Veiklų įgyvendinimo 

laikotarpis 

iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Remiama veikla 

1.  NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir (ar) gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę; 
2.  NVO teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas, iniciatyvų NVO finansiniam tvarumui ar socialiniam verslui kūrimas ir (ar) 
plėtojimas; 
3. NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar) verslo subjektų (pvz., įmonių) bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas; 
4. NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, stiprinimas; 
5.  siūlymų ir (ar) rekomendacijų dėl viešosios politikos sprendimų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir 
(arba) įstaigai (oms); 
6.  savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra. 

Prioritetai  

1. viešai internete skelbia 2019 ar 2020 metų išorinio audito audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada (paraiškoje 
pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete) ir įsipareigoja viešai skelbti 
2021 m. išorinio audito metinį finansinių ataskaitų rinkinį. 
2. Pareiškėjas yra skėtinės nacionalinės NVO narys; 
3. Pareiškėjas įgyvendina savanoriškos veiklos organizavimo ir plėtros veiklas. 

  



 

 

Savanoriškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, projektų 

atrankos 2022 metais konkursas  

Kvietimo tikslas atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti. 

Kvietimo data Vyksta iki liepos 27 d. 

Galimi pareiškėjai 

1. paraiškos pateikimo dieną yra įregistruotas juridinis asmuo ir atstovauja vyresnio amžiaus žmonių interesams ne trumpiau kaip trejus metus nuo 
jo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos; 
2. turi centrinį valdymo organą, regioninius ir (arba) teritorinius padalinius ir (arba) skyrius, atstovaujančius vyresnio amžiaus žmonių interesams. 
Bendras turimų juridinių padalinių ir (arba) skyrių, atstovaujančių vyresnio amžiaus žmonių interesams, skaičius yra ne mažesnis kaip 10; 
3. veikia nacionaliniu, regioniniu ar teritoriniu lygmeniu, atstovauja vyresnio amžiaus žmonių interesams, vienija nevyriausybinės organizacijos 
narius pagal amžių, o ne pagal jų profesinę, kultūrinę ar kitokią veiklą, pomėgius ar įpročius. 

Kvietimo dydis 100 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis Nuo 20 000,00 iki 25 000,00 Eur. 

Remiama veikla 

1. priemonių (bendros veiklos, išvykos, renginiai ir pan.), ugdančių kartų dialogą, ypač tarp vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių, įgyvendinimas;  
2. vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į savanorišką veiklą skatinimas, juos informuojant apie savanoriškos veiklos galimybes, organizuojant 
renginius, padedančius skatinti savanorišką veiklą; 
3. mokymai ir (ar) seminarai, supažindinantys su savanorystės esme ir savanoriškos veiklos organizavimo ypatumais, skirti vyresnio amžiaus žmonėms 

  



 

 

LIFE 2022 
 

Kvietimo tikslas 

padėti pereiti prie tvarios, žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, atsinaujinančiąja energija grindžiamos, neutralaus poveikio klimatui ir 
klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, kad būtų saugoma, atkuriama ir gerinama aplinkos, įskaitant orą, vandenį ir dirvožemį, kokybė, 
ir sustabdyti biologinės įvairovės nykimą bei tą įvairovę didinti, taip pat spręsti ekosistemų nykimo klausimus, be kita ko, remiant tinklo „Natura 
2000“ įgyvendinimą ir valdymą, ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi. 

Kvietimo data 
Vyksta iki 2022 m. spalio 4 d. 
Pastaba – Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, dėl bendrojo finansavimo paraiškas teikia iki 2022 m. rugpjūčio 2 d. 

Tinkami pareiškėjai LIFE paraiškas gali pateikti bet kuris Europos Sąjungoje registruotas juridinis asmuo. 

Galimų veiklų sąrašas 

• Gamtos ir biologinės įvairovės projektams skiriamas 242 mln. Eurų biudžetas,  

• Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės projektams – 158 mln. Eurų, 

• Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos – 99 mln. Eurų  

• Perėjimo prie švarios energijos projektams – 98 mln. Eurų.  
 

Remiamos veiklos 

• Naujų metodų, technikų ir veiklų kūrimas, tobulinimas ir skatinimas mažinant išteklių naudojimą, pereinant prie tvarios, žiedinės 
netoksiškos, energiją taupančios ir klimatą tausojančios ekonomikos 

• Tvarių medžiagų ir produktų gamyba 

• Viešųjų pastatų renovacijos projektai didinant pastatų energetinį efektyvumą, šildymo ir vėsinimo sistemų dekorbanizavimas 

• Veiklos, prisidedančios prie oro, vandens ir žemės taršos mažinimo 

 

  



 

 

LAAIF kvietimas  “Nuotekų surinkimo tinklų plėtra”  

Priemonės tikslas 

Projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą 

sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės 

ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje),  iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų 

centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje. 

Numatoma kvietimo data Vyks nuo 2022 m. liepos 1 d. 

Galimi pareiškėjai viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijas, išduotas Valstybinės 
energetikos reguliavimo tarnybos 

Finansavimo dydis  Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 300 000 eurų. Vidutiniškai vienam būstui prijungti skiriama maksimali subsidijų suma negali viršyti 
3000 eurų. Jeigu vidutinės vieno būsto prijungimo išlaidos yra didesnės nei 3000 eurų, šis skirtumas turi būti padengtas pareiškėjo indėliu. 

Finansavimo intensyvumas 
• tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį iki gyventojo sklypo taikomas 70 procentų finansavimo intensyvumas. Pareiškėjo indėlis turi būti ne mažesnis 

kaip 30 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų, kurios patiriamos tiesiant šią nuotekų surinkimo tinklų dalį; 

• tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojo sklype, taikomas 100 procentų finansavimo intensyvumas. 

Finansavimo forma negrąžinamoji subsidija 

Remiama veikla 
nuotekų tinklų įrengimas su dangų atstatymu. Projekte nurodyti gyventojų būstai, kuriuos numatoma prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų, turi 
būti atrinkti pagal savivaldybės ir (arba) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės nustatytą ir patvirtintą vieningą gyvenamųjų būstų 
prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų atrankos tvarką. 

Tinkamos išlaidos 

Tinkamos finansuoti Projekto išlaidos yra išlaidos, kurios patirtos ir apmokėtos po einamųjų metų finansavimo krypčių patvirt inimo iki Projekto 
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir skirtos Projektu įgyjamų vamzdynų ir jų sumontavimui būtinų elementų bei jų transportavimo ir (ar) montavimo 
finansavimui, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas: 
1. geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, archeologinių tyrimų, 
nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų, higienos tyrimų ir teisinės registracijos išlaidos, tiesiogiai susijusios su Projekto veiklomis; 
2. nuotekų surinkimo tinklų statyba (įskaitant statybą gyventojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose);  
3. vejos, žvyro, betoninių trinkelių, šaligatvio plytelių, asfaltbetonio dangų atstatymo išlaidos (finansuojama tik ta dalis, kuri buvo pažeista dėl 
Projekto vykdymo ir turi būti atstatyta iki buvusios būklės); 
4. statinio statybos techninės priežiūros išlaidos; 
5. projektinių pasiūlymų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ statinio 
projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos (tinkama finansuoti tik ta dalis išlaidų, kuri neviršija 7 proc. 
projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos); 
6. statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai.  
7. PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos tuo atveju, jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Projekto vykdytojas negali įtraukti PVM į PVM 
atskaitą; 
8. informacinės lentelės apie įgyvendintą projektą įrengimo išlaidos. 

 

https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2021/07/Aglomeraciju-sarasas.docx


 

 

 

Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas 

Priemonės tikslas Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje 

Numatoma kvietimo data Liepos mėn. pab.  

Galimi pareiškėjai privatūs juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės. Partneriai negalimi 

Kvietimo dydis 22 210 000,00 Eur 

Finansavimo dydis  

• Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba: 
40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė arba didelė įmonė; 
45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė; 

• Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių: 
25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė arba didelė įmonė; 
30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė; 

Finansavimo intensyvumas 

Maksimali projektui galima skirti lėšų suma vienam pareiškėjui: 

• 3,7 mln. eurų, kai statomi nauji biometano dujų gamybos įrenginiai; 

• 1,7 mln. eurų, kai įgyvendinama biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų 
gamybos įrenginių 

Finansuojamos veiklos Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba; 
Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių. 

Projektų atrankos kriterijai 
• Didžiausias biometano dujų gamybos įrenginio pajėgumas tenkantis vienam tūkstančiui viešųjų investicijų. 

• Pareiškėjo įmonės dydis 

• Atliekų ir (ar) liekanų žiedinės vertės išnaudojimas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EIC ACCELERATOR 

 

Priemonė Išvystyti pažangias inovacijas ir remti greitą įmonių plėtrą Europos ir tarptautiniu mastu. 

Kvietimo data Vyksta iki spalio 6 d. 

Galimi pareiškėjai 
Tinkamas pareiškėjas yra mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), startuoliai. EIC palankiai vertina visų ES valstybių narių ir programos "Europos 

horizontas" asocijuotųjų šalių novatorių paraiškas. Taip pat prioritetas teikiamas startuoliams ir MVĮ paraiškas kurioms vadovauja – moterys. 

Kvietimo biudžetas 2022 m. bendras "Open and Challenge" kvietimų teikti pasiūlymus biudžetas yra 1,168 mlrd Eur. 

Finansavimo suma Iki 2 500 000 Eur 

Finansavimo intensyvumas 70 proc. 

Finansuojamos veiklos 

Finansuojamos MVĮ kurios kuria revoliucingas inovacijas ir siekia papildomos finansinės paramos, kad užbaigtų savo MTEP veiklas nuo prototipo 
etapo iki užbaigto komercinio produkto (5/6–8 lygiai). Kvietimai skirti bet kurios pramonės šakos įmonėms.  
Remiamos kryptys: 

• Farmacijos pramonės komponentai, technologijos ir sistemos. 

• Strateginės sveikatos priežiūros technologijos. 

• Tvarūs ir novatoriški metodai, įskaitant žiedinį požiūrį į svarbiausiąsias žaliavas. 

• Nauji kvantinių technologijų pritaikymai. 

• Krašto apsaugos skaičiavimo programos. 

• Novatoriškos taikomosios programos, kuriomis naudojamasi ES kosmoso infrastruktūros duomenimis ir signalais. 

• Kosmoso technologijų kūrimas. 

• Kritinės saugumo technologijos. 

• Naujoviškų finansinių ir mokėjimo infrastruktūrų ir paslaugų technologijos. 

• Didesnis švarios energijos konversija ir naudojimas. 

• Pramonės šakų, kurias sunku sumažinti, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas. 

• Energijos vartojimo efektyvumas ir saugumas apstatytoje aplinkoje. 

• Nulinės emisijos judumo sprendimai. 

• Poveikio klimatui neutralumas žemės naudojimo srityje. 

• Vandens, dujų ir patalpų oro valdymo ir (arba) stebėjimo sistemos. 

• Žaliosios skaitmeninės technologijos. 



 

 

EUROSTARS 3 
 

Priemonė Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje.  

Kvietimo data Vyksta iki rugsėjo 15 d. 

Galimi pareiškėjai 
Inovatyvi įmonė, bet kuri labia maža, maža ar vidutinė įmonė, siekianti bendradarbiauti MTEP ir inovacijų srityje su tarptautiniais partneriais, kurti 

naujus produktus, procesus ir paslaugos Europos ir pasaulio rinkoms. 

Galimi partneriai 
Projektuose partneriais galima rinktis tiek mokslo studijų institucijas, tiek įmones, tiek tyrimo institutus iš trisdešimt septynių programoje 

dalyvaujančių valstybių. 

Finansavimo suma 
Lietuvos dalyviui (-iams) skiriama iki 300000 eurų lėšų projektui finansuoti. Finansavimas skiriamas vadovaujantis Bendruoju bendrosios išimties 

reglamentu. Moksliniams tyrimams (2-5 MTEP etapo vykdymui) skiriama iki 30 proc. projekto biudžeto.Lietuvos įmonės dalis projekte negali būti 

mažesnė už mokslo ir studijų institucijos dalį 

Finansavimo intensyvumas Iki 70 proc. 

 

Finansavimo forma negražinama subsidija 

Finansuojamos veiklos 

• taikomieji moksliniai tyrimai 

• eksperimentinė plėtra  
bet kokios technologinės ir rinkos srities 
• Inovatyvūs 
• Orientuoti į rinką 
• Rezultatas naujas produktas, paslauga, procesas, kuris gali būti greitai komercializuotas 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

1. Personalo DU išlaidos 
2. Prekių išlaidos 
3. Paslaugų išlaidos 
4. Ilgalaikio turto išlaidos 
5. Netiesioginės išlaidos 

 

 

 

 



 

 

Elektromobilių 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 

Galimi pareiškėjai Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys 

Kvietimo finansavimo suma 15 000 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. 

Subsidijos dydis 4 tūkst. eurų išmoka už įsigytą naują (iki 6 mėn.) elektromobilį 

Remiama veikla Naujų elektromobilių (iki 6 mėn.)  įsigijimas 

 

 

  



 

 

 

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 2022-07-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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