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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). 



 

Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą 
 

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

Numatoma kvietimo data Rugsėjo mėn.  

Galimi pareiškėjai 

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

• biudžetinės įstaigos;  

• valstybės įmonė Turto bankas; 

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

Kvietimo suma 40 000 000,00 Eur. 

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

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

efektyvumą ir įrengiant AEI 

Paraiškų atrankos būdas atliekama tęstinės projektų atranka 

 

  



 

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 

Kvietimo data Kvietimas vyksta iki kol užteks lėšų 

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; 

• 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, boileriu i, 
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,  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. 

Kvietimo data Vyksta iki spalio 1 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: 
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


 

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. 

Kvietimo data Kvietimas vyksta iki spalio 14 d.   

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 

Kvietimo dydis  90 000 000 (devyniasdešimt milijonų) eurų. 

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; 

  



 

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

____________________________________________________________________________________________ 

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

Numatoma kvietimo data Rugsėjo mėn. 

Galimi pareiškėjai 

labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo 
pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur. jeigu pramonės įmonė 
yra didelė, ir 145 000 Eur., jeigu pramonės įmonė yra labai maža, maža ar vidutinė. 
*Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai 
„Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ ir kurios pajamos iš šios(-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 80 procentų 
visų įmonės veiklų 

Kvietimo suma 20 000 000,00 Eur 

Subsidijos dydis iki 500 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas iki 60 % visų tinkamų finansuoti išlaidų 

Remiama veikla 
• AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas; 

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

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

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

 

 

  



 

 

Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvinimo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas  

 

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

Kvietimo data 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 

 

 



 

Grynųjų elektromobilių skatinimas juridiniams asmenims 

____________________________________________________________________________________________ 

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

Kvietimo data Vyksta iki 2026 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol pakaks 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 

4 000 (keturių tūkstančių) eurų kompensacija mokama pareiškėjui už kiekvieną įsigytą naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios 
registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime 
nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Pirmosios registracijos Lietuvoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) 
turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. Transporto priemonės valdytojas - juridinis asmuo, nurodytas transporto priemonės registracijos 
liudijime. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• Įsigytos M1, N1 klasės tik elektra varomos transporto priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros 
energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km 

• Prašymų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui nėra ribojamas; 

• Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) gali būti kompensuojama tik vieną kartą;  

 

  



 

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2023 metais 

Priemonės tikslas 

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) projektus, kuriuos įgyvendinant numatoma vykdyti veiklas, 
skirtas: 
1. smurto artimoje aplinkoje prevencijai (toliau – A priemonė); 
2. darbui su smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančiais asmenimis ir smurtautojais, siekiančiais atsisakyti smurtinio elgesio (toliau – B 
priemonė). 
Siektinas konkurso rezultatas – nenutrūkstamas smurto artimoje aplinkoje prevencinių priemonių ir smurtinio elgesio keitimo priemonių 
įgyvendinimas visus metus. 

Numatoma kvietimo data Rugsėjo mėn.  

Galimi pareiškėjai nevyriausybinė organizacija, turinti nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre. 

Galimi partneriai 
viešasis juridinis asmuo, su kuriuo projekto vykdytojas kartu vykdo projektą (yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriais 
nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų teikėjai, ir (ar) prekių, daiktų tiekėjai (pavyzdžiui, 
rėmėjai), taip pat pelno siekiantys verslo subjektai; 

Subsidijos dydis 365 000,00 Eur 

Finansavimo dydis 1. projektams, skirtiems A priemonei įgyvendinti, – 170 000 eurų. Nuo 30 000 iki 50 000 Eur 
2. projektams, skirtiems B priemonei įgyvendinti, – 195 000  eurų. Nuo 30 000 iki 50 000 Eur 

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

Finansuotinos veiklos 

A priemonės veiklos, skirtos smurto artimoje aplinkoje prevencijai vykdyti: 1. Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimas lyčių lygybės, 
nestereotipinių lyčių vaidmenų, gebėjimų tarpusavio santykiuose atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus, ekonominio smurto artimoje 
aplinkoje, smurto artimoje aplinkoje lyties pagrindu, seksualinio smurto artimoje aplinkoje ir (ar) kitais su smurto artimoje aplinkoje 
prevencija susijusiais klausimais (pvz.: užsiėmimai, mokymai, diskusijos); 2. Individualių veiklų, padedančių kurti konstruktyvius 
tarpasmeninius santykius, paremtus lyčių lygybe ir tarpusavio pagarba, formuoti konfliktų sprendimo įgūdžius, organizavimas 
suaugusiesiems, poroms, šeimoms (pvz.: konsultacijos, užsiėmimai); 3. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas vietos ir (arba) 
nacionaliniu lygmeniu smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje; 
B priemonės veiklos, skirtos smurtiniam elgesiui keisti: 1. Smurtinio elgesio keitimo programų (ilgalaikių mokymų) vykdymas smurto artimoje 
aplinkoje pavojų keliantiems asmenimis; 2. Specialistų (psichologo, teisininko, socialinio darbuotojo, gydytojo) paslaugų teikimas smurto 
artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenimis; 3. Veiklų, susijusių su alkoholio ir kitų priklausomybių prevencija (tarpininkavimo, 
informavimo, konsultavimo paslaugų, psichologinės ir kitos reikiamos pagalbos teikimas norintiesiems keisti gyvenimo būdą, atsikratyti 
priklausomybės nuo alkoholio ir kitų priklausomybių, palaikymo paslaugų teikimas bendradarbiaujant su kitomis NVO, valstybės institucijomis 
ir įstaigomis, keitimasis gerąja praktika ir patirtimi darbo su smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančiais asmenimis ir smurtautojais srityje), 
skirtų smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims ir smurtautojams, įgyvendinimas. 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 



 

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkursas 

Priemonės tikslas 
atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus skatinti neįgaliųjų teises ginančių asociacijų veiklą, atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises, telkiant 
neįgaliuosius bendroms veikloms, skatinant neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinant neįgaliųjų, jų šeimos narių ir 
visuomenės informuotumą negalios klausimais 

Numatoma kvietimo data Rugsėjo mėn.  

Galimi pareiškėjai neįgaliųjų asociacija 

Galimi partneriai 
juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas, projekto vykdytojas vykdo projekto veiklas (yra sudaręs bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutartį 
arba kitą bendradarbiavimo pagrindą įrodantį dokumentą), tačiau nėra pareiškėjo įsteigta viešoji įstaiga, filialas, atstovybė ir (ar) vienijamas 
juridinis asmuo. 

Kvietimo dydis 1 678 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis 

A pareiškėjų grupė  – projektai kurių pareiškėjai vienija nuo 30 iki 300 (imtinai) fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti 
valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 eurų; 
B pareiškėjų grupė – projektai, kurių pareiškėjai vienija daugiau kaip 300 fizinių asmenų ir (ar) apima iki 6 (imtinai) neįgaliųjų asociacijų, 
pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų, turinčių nevyriausybinės organizacijos žymą, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių 
asmenų registre, kurios iš viso vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės  biudžeto lėšų 
suma – 80 000 eurų; 
C pareiškėjų grupė – projektai, kurių pareiškėjai vienija ar apima nuo 7 iki 14 (imtinai) neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, 
kitų viešųjų įstaigų, turinčių nevyriausybinės organizacijos žymą, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios iš viso 
vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 120 000  eurų; 
D pareiškėjų grupė – projektai, kurių pareiškėjai vienija ar apima 15 ir daugiau neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų 
viešųjų įstaigų, turinčių nevyriausybinės organizacijos žymą, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios iš viso vienija 
ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 160 000 eurų. 

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

Finansuotinos veiklos 

• neįgaliųjų teisių gynimas; nuolatinio pobūdžio atstovavimas (teikiant teisines konsultacijas, atstovaujant neįgaliuosius mediacijos 
procesuose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir (ar) valstybės, savivaldybių institucijose bei įstaigose, 
valstybės, savivaldybių institucijų bei įstaigų darbo grupėse ir pan., teikiant pasiūlymus teisės aktų projektams); 

• švietėjiška veikla (paskaitos, kampanijos, akcijos, renginiai, įvairios priemonės, orientuotos į visuomenės ir viešąsias paslaugas 
teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų teisių klausimais), konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų 
teisių gynimu; 

• metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams (informavimas, konsultavimas, metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas teisės aktų 
reikalavimų taikymo, teisės aktų pakeitimų, projektų rašymo, jų įgyvendinimo ir pan. klausimais); 

• tarptautinis bendradarbiavimas; 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 



 

 

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkursas 
 

Priemonės tikslas skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir 
įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą. 

Numatoma kvietimo data Rugsėjo 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, biudžetinių įstaigų 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 (yra sudarę bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriais 
nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) projekto vykdymo metu įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų 
teikėjai (pvz., rėmėjai); 

Kvietimo dydis 107 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur: 
mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur; 

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

Finansuotinos veiklos 

• darbo su jaunimu programos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei (tautinių mažumų jaunimas, jauni žmonės, turintys 
negalią, jaunos moterys, patyrusios smurtą ir kt.); 

• faktais ir žiniomis grįstos metodinės ir (ar) statistinės, ir (ar) kitos priemonės, skirtos įvertinti jaunų žmonių poreikius ir (ar) 
įsitraukimą ir (ar) požiūrį į vykdomas jaunimo politikos priemones; 

• jaunimo verslumo skatinimo programų ir / ar platformų vystymas, kūrimas ir diegimas internete, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno 
žmogaus kompetencijas; 

• jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo ugdymas. 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

   



 

 

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. 

  



 

 

Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas 

Priemonės tikslas 
Programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą 
Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams 
kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas. 

Kvietimo data Vyksta iki rugsėjo 20 d.  

Galimi pareiškėjai Paraiškas gali teikti asmenys, grupės, organizacijos ir institucijos, veikiantys įvairiose kultūros ir meno srityse. Paraiškas teikiančios grupės, 
organizacijos ir įstaigos turi būti įsikūrusios Šiaurės regione arba Baltijos šalyse. 

Galimi partneriai 
• Ne mažiau kaip trijų Šiaurės šalių (Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos) arba Grenlandijos, Farerų salų ir Alandų salų, arba 

• Ne mažiau kaip trijų Baltijos šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos), arba 

• Ne mažiau kaip trijų partnerių iš Šiaurės šalių, Grenlandijos, Farerų salų ir Alandų salų arba Baltijos šalių derinio 

Finansavimo dydis ir 

intensyvumas 

Suteikiamas tinklams, planuojantiems kartu dirbti iki 1 (vienerių) metų. Didžiausia finansuojama suma 20 000 eurų; didžiausia biudžeto dalis, 
finansuojama „Nordic Culture Point“, yra 70 proc. Tinklai, gavę trumpalaikį finansavimą, vėliau gali kreiptis ilgalaikio finansavimo. Trumpalaikių tinklų 
finansavimui paraiškos priimamos du kartus per metus 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

Tinklų veikla gali apimti serijas bendrų susitikimų, konferencijų, seminarų, darbuotojų mainus, bendrą mokymą ir kt. Tai gali apimti tokią veiklą, 
kaip, pavyzdžiui, išteklių ir įgūdžių sutelkimą, siekiant plėtoti iniciatyvas, kurios daro įtaką visuomenės nuomonei, arba dirbti kartu planuojant ir 
struktūrizuojant turus ir kt. 



 

Erasmus + kvietimai jaunimo projektams 

Kvietimo laikotarpis iki spalio 4 d. 

Galimi pareiškėjai 

ne pelno organizacija, asociacija, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešoji institucija; socialinė įmonė; pelno 

siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalioji jaunimo grupė, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos 

asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.  Paraiškas JRA teikti gali 

Lietuvoje įsteigta organizacija ar grupė visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu. 

Šalys partnerės 27 Europos Sąjungos valstybės narės ir užjūrio šalys ir teritorijos. Programos asocijuotosios trečiosios šalys: ELPA/EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas 

ir Norvegija. ES šalys kandidatės: Turkijos Respublika, Šiaurės Makedonijos Respublika ir Serbijos Respublika 

Kvietimo dydis 

1. KA1 Mobilumo projektai 2. 522.314 Eur Panaudota 50% biudžeto 

2. KA1 Jaunimo dalyvavimo projektai 544.576 Eur Panaudota 47% biudžeto 

3. KA1 „DiscoverEU“ Įtraukties 
projektai 

105.887 Eur – 

4. KA2 Bendradarbiavimo partnerystės 1.476.026 Eur Panaudota 42% biudžeto 

5. KA2 Nedidelio masto partnerystės 352.602 Eur Panaudota 68% biudžeto 
 

 

 

Remiamos veiklos 

Mobilumas mokymosi tikslais jaunimo srityje: 
· jaunimo mainų projektai; 

· su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai; 

· jaunimo dalyvavimo projektai; 

· „DiscoverEU“ įtraukties projektai 

 

 

  



 

Erasmus + naujokų kvietimas  
Kvietimo laikotarpis iki spalio 4 d. 

Galimi pareiškėjai 
darželiai, bendrojo ugdymo, profesinės mokyklos, įvairios suaugusiųjų neprofesinio švietimo organizacijos, trečiojo amžiaus universitetai, 

bibliotekos, bendruomenės, nevyriausybinės ir kitos organizacijos, dirbančios ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar suaugusiųjų 

švietimo srityse. 

Šalys partnerės 27 Europos Sąjungos valstybės narės ir užjūrio šalys ir teritorijos. Programos asocijuotosios trečiosios šalys: ELPA/EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas 

ir Norvegija. ES šalys kandidatės: Turkijos Respublika, Šiaurės Makedonijos Respublika ir Serbijos Respublika 

Kvietimo dydis 

Kvietimo dydis:  426.310,00 eurų iš jų: 

• 180.000,00 EUR bendrojo ugdymo srityje 

• 184.704,00 EUR profesinio mokymo srityje 

• 61.606,00 EUR suaugusiųjų švietimo srityje 

 

 

Finansavimo dydis Priklausomai nuo planuojamos veiklos ir siekiamų rezultatų pareiškėjai gali pasirinkti vieną iš dviejų iš anksto nustatytų sumų: 30 000 EUR arba 
60 000 EUR. 

Remiamos veiklos 

• tarptautiniai projekto partnerių susitikimai; 

• inovatyvių produktų (pvz., metodikų, mokymo(-si) priemonių) kūrimas, testavimas; 

• gerosios praktikos mainų sesijos, siekiant sukurti ar išbandyti inovatyvų produktą; 

• įvairios darbuotojų, besimokančiųjų tarptautinės, nacionalinės, vietos mokymo ar mokymosi veiklos, prisidedančios prie projekto tikslų 
pasiekimo; 

• įvairios projekto ir / ar projektų sukurtų rezultatų viešinimo veiklos. 
Pastaba: mažos apimties partnerysčių KA210 tipas nėra grįstas mobilumais. 

  



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Sūduvos VVG • parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti. Vyksta iki 2022-09-19 

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

• Socialinių paslaugų teikimo skatinimas 

Vyksta 2022-09-01 iki 2022-10-3  

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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