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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. 

Numatoma kvietimo data Nuo rugpjūčio 4 d. 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 

 

  



 

 
Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo 

Priemonės tikslas 
• Atnaujinti savivaldybių viešuosius pastatus, siekiant, kad pastatai atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y., ne žemesnę 

kaip C energinio naudingumo klasę. Sukurti palankų finansavimo modelį savivaldybių pastatų modernizavimo projektams Finansinės priemonės 
lėšomis finansuoti.  

Galimi pareiškėjai 

• Savivaldybių administracijos. 

• Savivaldybėms priklausančios įmonės. 

• Viešųjų pirkimų būdu savivaldybių administracijos atrinkta privati energijos taupymo paslaugų teikėjų  
įmonė (toliau – ETPT) ar pusiau ETPT. 

Kvietimo finansavimo suma 36 169 323,00 Eur  

Finansavimo intensyvumas 
100 % investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 
proporciją) , kai paskolos gavėjai yra savivaldybių administracijos arba savivaldybės įmonės. 
80 % investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 
proporciją), kai paskolos gavėjai yra ETPT arba pusiau ETPT. 

Maksimali paskolos suma 10 000 000,00 Eur. 

Remiama veikla 

1. Įgyvendinus projektą bus padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė (prieš 
projekto įgyvendinimą pastato energinio naudingumo klasė turi būti D ar žemesnė), padidintas arba išlaikytas esamas viešųjų pastatų ploto 
naudojimo efektyvumas; 

2. Ne mažiau, kaip 51 % viso viešojo pastato ploto nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir ne mažiau, kaip 51 % viso viešojo pastato ploto 
naudojama savivaldybės poreikiams; 
3. Savivaldybė turi užtikrinti, kad atrinktas modernizavimui viešasis pastatas pagal tikslinę naudojimo paskirtį, įgyvendinus energinio efektyvumo 
didinimo projektą bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų. 
4. Investicijos, didinančios atnaujinamo viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą, turi sudaryti ne mažiau nei 80 % visų investiciniame projekte 

numatytų lėšų: (Šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas; Vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimas 

ar įrengimas; Stogo šiltinimas (taip pat ir naujos stogo dangos įrengimas), perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas; Išorinių pastato 
sienų ir cokolio šiltinimas, taip pat ir sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimas ir nuogrindos sutvarkymas; Kitų perdangų (perdangos virš 
įvažiavimų, įėjimų), kurios ribojasi su išore, šiltinimas; Lauko ir tambūro durų keitimas, taip pat ir įėjimo laiptų remontas  ir pritaikymas neįgaliųjų 
poreikiams; Langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus; Rūsio perdangos ir (ar) grindų ant grunto šiltinimas, šildomo rūsio atitvarų 
šiltinimas; Apšvietimo sistemos modernizavimas; Atnaujintame pastate įrengtos katilinės modernizavimas ir atsinaujinančių energijos išteklių 
įrengimas) 
5. Investicijos, nedidinančios atnaujinamo viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo, gali sudaryti ne daugiau nei 20 % visų investiciniame 
projekte numatytų lėšų: - Bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, 
taip pat ir pastatui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas; - Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, 
stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su 1–10 punktuose (priemonės didinančios energijos vartojimo efektyvumą) nurodytomis 
priemonėmis, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas; - Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas 
(vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažyti ir dažymas, laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas). 



 

Subsidijos ir dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, 
tvarkymui 
 

Priemonės tikslas Utilizuoti naudotų padangas, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja. 

Numatoma kvietimo data Nuo rugpjūčio 2 d. 

Galimi pareiškėjai savivaldybių administracijos, valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija. 

Subsidijos dydis 60 000 Eur. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra išlaidos, kurios patirtos po 2022 m. gegužės 27 d. iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo 

dienos, bet ne vėliau nei 2024 m. lapkričio 15 d. 

Finansavimo intensyvumas 100 proc. 

Projektų įgyvendinimo 

laikotarpis 

Projektas turi būti įgyvendintas iki 2024 m. lapkričio 15 d 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

bešeimininkių padangų atliekų surinkimo, vežimo, įskaitant eksportą į kitas Europos Sąjungas šalis, ir naudojimo išlaidos. 

Paraiškų atrankos būdas tęstinis 

 

  



 

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 rugpjūčio 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 

  



 

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. rugpjūčio 2 d. 

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

Kvietimo suma 1 666 666,00 Eur. 

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


 

 

LAAIF kvietimas „Oro apsauga” 

  

Priemonės tikslas 
projektai, susiję su taršos iš 1 MW ir didesnės, bet mažesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių  mažinimu. Priemonės 

lėšomis bus finansuojami projektai, susiję su eksploatuojamų kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių, šiluminės energijos 

grąžinimo įrenginių (kondensacinių (drėgno tipo) ekonomaizerių), kitų taršai mažinti skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu. 

Numatoma kvietimo data Nuo rugpjūčio 2 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 

Galimi pareiškėjai Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę 
įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.  Kvietime gali dalyvauti visas kuro rūšis deginančių įrenginių naudotojai. 

Kvietimo suma 1 200 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis  finansavimo suma vienam pareiškėjui 200 000 Eur 

Finansavimo intensyvumas iki 70 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų. 

Finansavimo forma subsidija 

Remiama veikla 

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 

Privaloma sąlyga Pareiškėjas, kuriam pagal teisės aktus neprivalomas TIPK ar Taršos leidimas, turi turėti galiojančią ir Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintą 
Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą.  



 

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 rugpjūčio 1 d. 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. Numatyta galimybė pareiškėjui gauti iki 30 procentų avansą, energijos efektyvumo 

priemonių diegimui. 

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 

 

 



 

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. rugpjūčio mėn.   

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; 

  



 

 

Subsidijos Ukrainos verslų įsteigtoms darbo vietoms Lietuvos Respublikoje 

Priemonės tikslas padėti Ukrainoje įregistruotiems juridiniams asmenims, siekiantiems veiklą vykdyti iš Lietuvos Respublikos, užtikrinti verslo tęstinumą. 

Kvietimo data Vyksta iki  2022 m. lapkričio 1 d. arba iki kvietimo sustabdymo. 

Galimi pareiškėjai 

pareiškėjas yra juridinis asmuo arba juridinio asmens filialas, kurį ne anksčiau nei 2022 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikoje įregistravo Ukrainos 
verslo subjektas. Veikiantis ne trumpiau kaip vienus metus (paskutiniais finansiniais metais generuojantis pajamas); kurio vidutinės metinės pajamos 
per paskutinius trejus finansinius metus arba vidutinės metinės pajamos, jeigu Ukrainos verslo subjektas vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius 
metus per laikotarpį nuo jo įregistravimo dienos, yra ne mažesnės negu prašoma subsidijos suma; 
kurio darbuotojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. buvo ne mažesnis kaip 20 (dvidešimt) darbuotojų; 
kurio prekių ir (ar) paslaugų eksporto į užsienio rinkas pajamos yra ne mažesnės kaip 50 proc. nuo visų Ukrainos verslo subjekto pajamų 2021 
finansiniais metais. 

Kvietimo suma 2 000 000,00 Eur. 

Subsidijos dydis 

subsidija gali būti skiriama tik vieną kartą už ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo vietų, skirtų pareiškėjo pagrindinei ekonominei veiklai vykdyti, 
įsteigimą dėl kurio priimtas ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimas dėl subsidijos skyrimo.  
Pirmoji subsidijos dalis – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų). Mokant kitas subsidijos dalis, pareiškėjui, už 1 (vieną) Lietuvos Respublikoje įsteigtą 
darbo vietą išmokama 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų), kai yra įvykdytos nustatytos sąlygos.  
Siekdamas gauti subsidiją, pareiškėjas įsipareigoja nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. lapkričio 1 d. Lietuvos Respublikoje įsteigti ne mažiau kaip 
10 (dešimt) darbo vietų, skirtų pareiškėjo pagrindinei ekonominei veiklai vykdyti. Darbo vietos įsteigimo data skaičiuojama nuo darbo sutarties 
įsigaliojimo datos, o jei darbo sutartyje nurodyta darbo pradžios data, – nuo darbo sutartyje nurodytos darbo pradžios datos.Lietuvos Respublikoje.  
 

  



 

 

Subsidijos kavinėms,restoranams, viešučiams maisto atliekų prevencijai 

Priemonės tikslas 
padėti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus dalyviams tobulinti maisto atliekų apskaitą ir įdiegti maisto atliekų prevencijos priemones. 
Europos Komisija tokiu būdu siekia skatinti mažas ir vidutines įmones imtis iniciatyvos ir ieškoti sprendimų, galinčių padėti  mažinti susidarančius 
maisto atliekų kiekius. Kvietimas paskelbtas bendradarbiaujant su Europos sveikatos ir skaitmeninių technologijų vykdomąja agentūra (HaDEA). 

Kvietimo data Vyksta iki rugsėjo 20 d.  

Galimi pareiškėjai privatūs ir vieši juridiniai asmenys veikiantys maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuje. 

Kvietimo suma 2,25 mln. Eur. 

Subsidijos dydis Nuo 100 000,00 iki 300 000,00 Eurų 

Finansavimo intensyvumas Iki 50 proc 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• Personalo darbo užmokesčio išlaidos; 

• Subrangos išlaidos; 

• Keliavimo, įrangos ir kitų reikalingų paslaugų išlaidos; 

• Netiesioginės išlaidos. 

  



 

Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos 

programų finansavimo 2023–2024 metais konkursas 

Kvietimo tikslas atrinkti ir finansuoti programas, skirtas jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, 

jaunimo iniciatyvas.  

Kvietimo data Rugpjūčio mėn.  

Galimi pareiškėjai 
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 

2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės; 

Kvietimo dydis 398 200,00 Eur. 

Finansavimo dydis Nuo 8 000 iki 41 000 eurų valstybės biudžeto lėšų 

Veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2024 m. – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m gruodžio 31 d. 

Remiama veikla 

1. jaunimo organizacijų vienijimas; 
2. atstovavimas jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendraujant su fiziniais ir kitais juridiniais asmenimis, 
organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu; 
3. jaunimo organizacijų informavimas, konsultavimas, aktualios informacijos jiems teikimas; 
4. pasiūlymų dėl jaunimo politiką įgyvendinančių teisės aktų tobulinimo teikimas Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas), Seimo komitetams, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms ir dalyvavimas rengiant jaunimo organizacijoms ir jaunimui 
aktualių teisės aktų projektus 
5. dalyvavimas tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių su jaunimo politika susijusių renginių organizavimas Lietuvoje; 
6. jaunimo organizacijų tarptautinio bendradarbiavimo, dalyvavimo tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje skatinimas, sąlygų Lietuvoje rengti 
tarptautinius jaunimo organizacijų renginius sudarymas; 
7. bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais; 
8. ryšių su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar) jaunimu plėtojimas, siekiant negyvenantį Lietuvos Respublikoje 
jaunimą įtraukti į nacionalinės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus; 
9. jaunimo organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas, jų veiklos kokybės gerinimas; 
10. jaunimo pilietiškumą stiprinančių veiklų, jaunimo neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir jų prieinamumo didinimas jaunam žmogui; 
11. jaunimo neformalųjį ugdymą skatinančių veiklų įgyvendinimas; 
12. jaunimo organizacijos veiklos užtikrinimas ir plėtra regionuose: padalinių steigimas, jų veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, 
veiklos kokybės užtikrinimas; 
13. atstovavimas jaunimo organizacijos narių interesams Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu; 
14. jaunimo organizacijos narių ir savanorių kompetencijų ugdymas; 
15. jaunimo įtraukimas į jaunimo organizacijos veiklą regioniniame ir nacionaliniame lygmenyse; 
16. bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais. 



 

 

Dėl Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2023 metais 

konkurso 

Kvietimo tikslas 

atrinkti ir finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas nuoseklus emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu ir susirašinėjant internetu 

(angl. chat) teikimas vaikams, jauniems žmonėms, pagyvenusiems asmenims, moterims, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, krizę 

išgyvenantiems asmenims, užtikrinamas nuolatinis savanorių rengimas emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. 

chat) teikimui, vykdomas emocinės pagalbos teikimo veiklų viešinimas bei vykdoma teikiamų paslaugų plėtra. 

Kvietimo data Rugpjūčio 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 
juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas, projekto vykdytojas kartu vykdo projektą (gali turėti bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriu 

nelaikomas asmuo, prisidedantis prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų, prekių ar daiktų teikėjas (pvz., rėmėjas); 

Kvietimo dydis 633 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis 
Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 633 000 (šeši šimtai trisdešimt trys tūkstančiai) Eur.  

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 316 500 (trys šimtai šešiolika tūkstančių penki šimtai) Eur; 

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

Remiama veikla 

• emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu organizavimas ir teikimas šioms visoms tikslinėms grupėms: vaikai, jauni 

• žmonės, pagyvenę asmenys, moterys, smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys, krizę išgyvenantys asmenys; 

• emocinės (psichologinės) pagalbos susirašinėjimo internetu (angl. chat) organizavimas ir teikimas šioms visoms tikslinėms grupėms: vaikai, 
jauni žmonės, pagyvenę asmenys, krizę išgyvenantys asmenys, moterys ir smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys; 

• savanorių rengimas teikti emocinę (psichologinę) pagalbą telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) ir jų veiklos, teikiant emocinę 
(psichologinę) pagalbą telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat), koordinavimas; 

• emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) bei su tuo susijusių įgyvendinamų veiklų 
viešinimas 

• teikiamų paslaugų stebėsena 

  



 

 

Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų 
šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos 2022–2024 konkursas 
 

Kvietimo tikslas 
metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijų vykdymas, teikiant metodinę pagalbą dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir 

(ar) teikimo, siekiant gerinti jų kokybę ir dalintis gerąja patirtimi organizuojant ir (ar) teikiant kompleksines paslaugas šeimai visose šalies 

savivaldybėse. 

Kvietimo data nuo 2022 m. liepos 13 d. iki 2022 m. rugpjūčio 15 d. (imtinai). 

Galimi pareiškėjai Lietuvos Respublikoje registruotos nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), paraiškos teikimo dieną NVO žymą įregistravusios Juridinių asmenų 

registre. 

Kvietimo dydis 

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2022 metais – 250 000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų. 
Didžiausia 2022 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 250 000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų, mažiausia 
2022 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 150 000,00 (du šimtai tūkstančių) eurų. 
Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2023 metais – 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų. 
Didžiausia 2023 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų, mažiausia 2023 m. vienam 
projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 450 000 (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų. 
Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2024 metais – 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų. 
Didžiausia 2024 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų, mažiausia 2024 m. vienam 
projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 450 000 (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų. 

Remiama veikla 

•    metodinės medžiagos, skirtos kompleksinių paslaugų šeimai organizatoriams ir teikėjams, susijusios su kompleksinių paslaugų šeimai 
organizavimu ir (ar) teikimu, jų kokybės gerinimu, parengimas; 
•    asmenų, kurie organizuoja ir (ar) teikia kompleksines paslaugas šeimai, mokymas kompleksinių paslaugų šeimai turinio, šių paslaugų 
organizavimo ir teikimo, vieningos praktikos formavimo bei kokybės gerinimo klausimais; 
•    metodinės pagalbos dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir (ar) teikimo, jų kokybės gerinimo teikimas kompleksinių paslaugų 
šeimai organizatoriams ir teikėjams (įskaitant individualų ir (ar) grupinį konsultavimą ir (ar) metodinių priemonių rengimą ir platinimą); 
•    gerosios patirties organizuojant ir teikiant kompleksines paslaugas šeimai sklaida, užsienio šalių patirties sklaida; 
•    informacijos apie kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo savivaldybėse patirtį apibendrinimas bei siūlymų dėl kompleksinių 
paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo kokybės gerinimo teikimas ministerijai; 
•    informacinės sistemos (duomenų bazės ir (ar) elektroninės svetainės), skirtos kompleksinių paslaugų šeimai teikėjams ir organizatoriams, 
kurioje būtų dalinamasi gerąją patirtimi organizuojant ir (ar) teikiant kompleksines paslaugas šeimai, mokymų medžiaga, metodine pagalba 
kompleksinių paslaugų teikėjams ir organizatoriams bei kitais su kompleksinių paslaugų šeimai organizavimu ir (ar) teikimu susijusiais klausimais 
(toliau – informacinė sistema), sukūrimas ir palaikymas; 
•    informacijos apie projekto vykdymą sklaida. 

 



 

 

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 

 

  



 

 

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 

 

  



 

 

Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas 

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

Numatoma kvietimo data Nuo liepos 27 d iki rugsėjo 29 d.  

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 
Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas: 

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 

Projekto trukmė 36 mėn. Visos veiklos turi būti baigtos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 ūkinę 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 

Akmenės VVG • Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas  Vyks nuo 2022-09-12 iki 2022-10-31 

Biržų VVG • Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai 

• Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai 

Vyks nuo 2022-09-09 iki 2022-10-27 

Kėdainių VVG • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą 

• Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir 
dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir 
(arba) vykdyti jų rinkodarą 

• Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo 
grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti 

Vyks rugsėjo-spalio mėn.  

Plungės VVG • Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse 

• Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui 

Vyks nuo 2022-09-05 iki 2022-11-04 
Vyks nuo 2022-09-26 iki 2022-10-26 

Utenos VVG • Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai Vyks nuo 2022.09.20 iki 2022.11.07 

Vilkaviškio VVG • Infrastruktūros ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės užimtumui ir turizmui 

• Socialinių paslaugų teikimo skatinimas 

Vyks rugpjūčio – rugsėjo mėn.  

Vilniaus rajono VVG • Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas  

• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

• Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti 

Vyks nuo 2022-08-01 iki 2022-09-15 
 
Vyks nuo 2022-09-05 iki 2022-10-31 

 

  



 

 

 

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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