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

 

Kvietimo tikslas 

Atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) 
rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Teikiami projektai turi prisidėti prie esamų sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus 
amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo. 
*Kvietime esama sporto bazė suprantama kaip sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo ir (arba) sporto 
pratyboms, varžyboms ir (arba) kitiems sporto renginiams rengti, kuriame per pastaruosius trejus metus (2019–2021 m.) reguliariai vyksta arba vyko 
pratybos ir (arba) bent kartą per ketvirtį kiekvienais metais vyksta arba vyko varžybos ar kiti sporto renginiai 

Kvietimo data vyksta iki 2022 m. kovo 1 d. 

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

Kvietimo suma 2 000 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis Minimali sporto projekto finansavimo suma 5 000 Eur. 
Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Iki 90 proc. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto 

projekto sąmatos. 

Projekto trukmė Iki 4 metų. Rekomendacinė projekto įgyvendinimo pradžia  2022 m. birželio 1 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2026 m. gegužės 31 d. 

Kvietimo būdas Konkursinis 

Remiamos veiklos 
• Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra. 

• Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas 

• Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas. 

Reikalavimas paraiškai 

• Darbų apimčiai pagrįsti privalo būti pateiktas statinio projektas, o jei toks neprivalomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą – 

planuojamų darbų vizualizacijos arba brėžiniai, kuriuose būtų detalizuotos sporto bazės komplekso dalys ar patalpos, kurioms sutvarkyti 

prašoma Fondo lėšų. Planuojamų darbų vizualizacijose, brėžiniuose ar kituose pridedamuose dokumentuose turi būti detalizuota, kokie 

darbai kurioje komplekso dalyje (patalpoje) planuojami atlikti. 

• Kartu su paraiška turi būti pateiktas statybą leidžiantis dokumentas (toliau – SLD), o jei toks dokumentas neprivalomas gauti pagal Statybos 

įstatymą, – pateikiamas argumentuotas pagrindimas, kad SLD neprivalomas. 

 

  



 

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. 

Kvietimo data Vyksta iki 2022 m. vasario 4 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 
2 100 eurų. Jeigu vidutinės vieno būsto prijungimo išlaidos yra didesnės nei 2 100 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 

Kvietimo finansavimo suma 3 017 980,00 Eur. 

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. 

Projekto trukmė Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 20 mėnesių. 

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


 

„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijos  

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

Numatoma kvietimo data 2022 m. pradžioje (I ketvirtis) 

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

kaip 25 proc. 

Tinkami partneriai 
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, privačios, pelno nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos Lietuvoje arba Norvegijoje yra laikomi 
tinkamais partneriais. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės 
projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai 

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

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 600 000 Eur. 

Finansavimo Intensyvumas įrangos ar įrenginių įsigijimui iki 45%; MVĮ konsultavimui– iki 50%. 

Projektų trukmė Iki 18 mėn. 

Remiama veikla 
aplinkai palankių naujų produktų ar technologijų diegimas. Finansavimas bus skiriamas technologinių sprendimų, įrangos, įrenginių (įskaitant 
programinę įrangą) diegimui, kurių dėka bus modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas tuo 
pačiu metu mažinant CO2 kiekius ar energijos vartojimą. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

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

 

 

 

 

 

  



 

Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus 

Priemonės tikslas 
paskatinti MVĮ KKI įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į 

naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos 

procesus. 

Numatoma kvietimo data Nuo 2021 m. gruodžio 31 iki 2022 vasario pab.  

Galimi pareiškėjai 

KKI sektoriuje veikiančios MVĮ. Veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės 

pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ 

įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 30 000 Eur. 

Galimi partneriai KKI sektoriuje veikiančios MVĮ 

Kvietimo suma 10 551 449,00 Eur (dešimt milijonų penkis šimtus penkiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt devynis eurus) 

Finansavimo Intensyvumas Iki 80 proc. 

Remiama veikla 

remiamos KKI veiklos, kuriomis kuriami gaminiai, paslaugos ir (arba) procesai, įgyvendinantys skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus: 

• originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką ir siekiant 
skaitmenizavimo ir (arba) žiedinės ekonomikos skatinimo produktų ir (arba) paslaugų kūrimo ir (arba) veiklos procesų tobulinimo (pvz. 
leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir pan. paslaugos, produktai ar procesai); 

• skaitmeninių ir (arba) elektroninių platformų ar panašaus pobūdžio kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų sklaidai 
(pvz. kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kituose subsektoriuose);  

• pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios, papildytos realybės, ar kitų kultūros ir kūrybinių produktų sukūrimas, panaudojant 
skaitmenines technologijas;  

• KKI kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką 
skatinančias formas (pvz. leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos ir kituose subsektoriuose). 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos  

• patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos. 

• projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos 

• atlygio projektą vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis išlaidos, 

• projekto veiklomis sukuriamų ar patobulinamų gaminių, paslaugų, veiklos procesų rinkodaros sprendimų sukūrimo ir įgyvendinimo 
paslaugų pirkimo išlaidos 

Projektų atranka 

• MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“. Šiai grupei 

numatoma skirti iki 4 000 000,00 Eur (keturių milijonų eurų); 

• MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų 

politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu. Šiai grupei numatoma skirti iki 6 551 449,00 Eur (šešių milijonų penkių šimtų 

penkiasdešimt vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt devynių eurų). 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f966f4c0def511eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f966f4c0def511eb9f09e7df20500045


 

 

Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą 

Priemonės tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines (toliau – MVĮ) KKI įmones kurti naujus skaitmeninius produktus bei žiedinės ekonomikos paslaugas ir 

produktus, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą 

Numatoma kvietimo data Nuo 2021 m. gruodžio 31 iki 2022 vasario pab.  

Galimi pareiškėjai MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo jos 

įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus), yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų). 

Galimi partneriai KKI sektoriuje veikiančios MVĮ 

Kvietimo suma 4 160 000,00 Eur (keturių milijonų šimto šešiasdešimt tūkstančių eurų) 

Finansavimo Intensyvumas Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų) didžiausia 800 000,00 Eur (aštuonių šimtų 
tūkstančių eurų iki 80 proc. intensyvumu 

Remiama veikla 

• KKI įmonių infrastruktūros, skirtos naujų KKI skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui įsigijimas, kūrimas ir 

diegimas;   

• KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui ir (arba) produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo ir 

(arba) žiedinės ekonomikos principus įgyvendinančių sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas;   

• KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo  ir (arba) žiedinės ekonomikos 

sprendimų diegimo, įsigijimas, kūrimas ir diegimas. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• Naujo pastato statybos ar esamo pastato rekonstravimo, remonto (kapitalinio remonto ir (ar) paprastojo remonto) darbų įsigijimo išlaidos. 

Naujo pastato statybos, esamo pastato rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jeigu  

nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo (partnerio) nuosavybė;  

• projektavimo, kadastrinių ir geodezinių matavimų, statybinių tyrinėjimų (įskaitant kultūros paveldo objektų tyrimą), energijos vartojimo 

audito, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių ir kitos susijusios išlaidos. 

• kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos 

• patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos. 

 

Projektų atranka 

• MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir 

kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus). Šiai grupei numatoma skirti 

iki 2 000 000,00 Eur (dviejų milijonų eurų); 

• MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų 

politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus. Šiai grupei 

numatoma skirti iki 2 160 000,00 Eur (dviejų milijonų vieno šimto šešiasdešimties tūkstančių eurų). 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f966f4c0def511eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f966f4c0def511eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f966f4c0def511eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f966f4c0def511eb9f09e7df20500045


 

 

MITA kvietimas Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema 
 

Priemonės tikslas sukurti lazerinės komunikacijos tarp laivų sistemą, sugebančią apsikeisti duomenimis tarp laivų, esant radijo tylai (draudžiama elektromagnetinė 

radijo bangų spinduliuotė) arba radijo bangų trikdymui aplinkoje. 

Numatoma kvietimo data Nuo 2022 m. sausio 5 d. 9:00 val. iki 2022 m. vasario 2 d. 16.30 val. 

Galimi pareiškėjai Pareiškėjai (projekto vykdytojai) ir projekto partneriai yra Lietuvos Respublikoje registruotos mokslo ir studijų institucijos ir privatūs juridiniai 

asmenys 

Finansavimo dydis iki 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).   

Finansavimo intensyvumas Nuo 25 iki 80 proc 

Remiama veikla Finansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP projekto įgyvendinimo etapus nuo 2 (antro) iki 7 (septinto) imtinai. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• Projekto vykdymo išlaidos 

• Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų projekto vykdymo darbo užmokesčio 

• Privačių juridinių asmenų darbuotojų projekto vykdymo darbo užmokesčio 

• Netiesioginės išlaidos 

Projektų įgyvendinimas projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto finansavimo sutarties 

  



 

MITA kvietimas Radarų elektromagnetinio parašo nuskaitymo ir analizės Sistema 
 

Priemonės tikslas 
Vykdant operacijas jūroje ir siekiant visapusiškai įvertinti situaciją labai svarbu įvairiais sensoriais susidaryti kuo išsamesnį jūros paveikslą. Vienos iš 

daugelio priemonių, prisidedančių prie pilno jūrinio paveikslo sukūrimo, yra elektroninės paramos priemonės radarų signalams aptikti, ypač, kai 

siekiama sumažinti tikimybę būti aptiktiems patiems. 

Numatoma kvietimo data Nuo 2022 m. sausio 5 d. 9:00 val. iki 2022 m. vasario 2 d. 16.30 val. 

Galimi pareiškėjai Pareiškėjai (projekto vykdytojai) ir projekto partneriai yra Lietuvos Respublikoje registruotos mokslo ir studijų institucijos ir privatūs juridiniai 

asmenys 

Finansavimo dydis iki 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).   

Finansavimo intensyvumas Nuo 25 iki 80 proc 

Remiama veikla Finansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP projekto įgyvendinimo etapus nuo 2 (antro) iki 7 (septinto) imtinai. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• Projekto vykdymo išlaidos 

• Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų projekto vykdymo darbo užmokesčio 

• Privačių juridinių asmenų darbuotojų projekto vykdymo darbo užmokesčio 
Netiesioginės išlaidos 

Projektų įgyvendinimas projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto finansavimo sutarties 

 

  



 

MITA kvietimas Radarų elektromagnetinio parašo nuskaitymo ir analizės Sistema 
 

Priemonės tikslas 

Plėtojant sausumos ir oro pajėgumus, atsiranda poreikis diegti ateities technologijas, turinčias autonomines funkcijas – sistema, platforma ar kitas 

objektas turi gebėti atlikti užduotį, taikant kompiuterinį programavimą ir veikiant be nuolatinės arba su minimalia žmogaus intervencija. Šiame 

kvietime pareiškėjai kviečiami siūlyti galimas plėtoti gynybos paskirties ar dvejopos paskirties inovatyvias autonominių žemės ir oro sistemų 

technologijas 

Numatoma kvietimo data Nuo 2022 m. sausio 5 d. 9:00 val. iki 2022 m. vasario 2 d. 16.30 val. 

Galimi pareiškėjai Pareiškėjai (projekto vykdytojai) ir projekto partneriai yra Lietuvos Respublikoje registruotos mokslo ir studijų institucijos ir privatūs juridiniai 

asmenys 

Finansavimo dydis iki 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).   

Finansavimo intensyvumas Nuo 25 iki 80 proc 

Remiama veikla 

Finansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP projekto įgyvendinimo etapus nuo 2 (antro) iki 6 (šešto) 

Privalomas pasiekti – 6 (šeštas) (prototipo (bandomosios versijos) kūrimas). 
Tikėtina nauda: 

• Inovatyvūs ir ekonomiški sprendimai gynybos sektoriuje; 

• Technologijų vystymas atitinkama tema, pritaikant gynybos reikmėms; 

• Ateities rinkų, ypač skirtų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, susikūrimo potencialas; 

• Dalyvavimo gynybos pramonės tiekimo grandinėse perspektyvos 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• Projekto vykdymo išlaidos 

• Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų projekto vykdymo darbo užmokesčio 

• Privačių juridinių asmenų darbuotojų projekto vykdymo darbo užmokesčio 
Netiesioginės išlaidos 

Projektų įgyvendinimas projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto finansavimo sutarties 

 

  



 

 

Regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui 
 

Kvietimo data Vyksta Iki 2022 m. vasario  28 d. 

Galimi pareiškėjai Regionų plėtros tarybų administracijos (dotacijų gavėjai), Regioniniai atliekų tvarkymo centrai (subsidijų gavėjai) 

Galimi partneriai 
• Regionų plėtros tarybų administracijos; 

• Regioniniai atliekų tvarkymo centrai; 

• Savivaldybių administracijos. 
Finansavimo dydis  Finansuojama ne daugiau kaip 20 tūkst. Eur regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano (ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – 

SPAV)) išlaidų ir ne daugiau kaip 10 tūkst. Eur savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo plano (ir SPAV) rengimo paslaugų išlaidų. 

Finansavimo intensyvumas 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau ne daugiau nei planams nustatyta maksimali suma. 

Kvietimo finansavimo suma 800 000,00 Eur. 

Remiama veikla 
Subsidija ar dotacija teikiama regioninių ir (ar) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui. 
Siekiami rodikliai: 
– „Patvirtintų regioninių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų skaičius“ – 10 vnt. 
–  „Patvirtintų savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų skaičius“ – 60 vnt. 

Projekto trukmė Projektas turi būti įgyvendintas iki 2023 m. lapkričio 15 d. 

  



 

 

Elektromobilių (M1, M2, N1, N2 ) skatinimas juridiniams asmenims 

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

Kvietimo data Vyksta iki kol užteks lėšų, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. birželio 31 

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

Kvietimo finansavimo suma 5 000 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) Eur. 

Subsidijos dydis 
4 tūkst. eurų (su PVM) subsidija už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį; 
10 tūkst. eurų (su PVM) subsidija  – už kiekvieną naują M2  ir (ar) N2 klasės elektromobilį.  
Papildoma 1 tūkst. eurų (su PVM) subsidija būtų skiriama už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę. 

Remiama veikla Naujų elektromobilių M1, M2, N1, N2 įsigijimas 

 



 

Nordplus „CBDS Open Funding Mechanism” 

 
Priemonės tikslas skirta skatinti tarpvalstybinį Baltijos – Šiaurės šalių regioninį bendradarbiavimą ir integraciją skaitmeninimo srityje 

Kvietimo data Vyksta iki 2022 m. vasario 1 d.  

Galimi pareiškėjai Visos visuomeninės organizacijos Šiaurės ir Baltijos regione, pvz., vietos, regioninės ar nacionalinės valdžios institucijos, universitetai ir kolegijos, 
mokslinių tyrimų institutai. Privačios įmonės gali būti įtrauktos kaip projekto dalyviai, dalyvauti projektų rengimo grupėje. 

Kvietimo finansavimo suma 3 000 000,00 DKK (Danijos kronų) – 403 500,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Vienas projektas gali gauti 1 500 000 DKK(Danijos kronų) – 201 710,00 Eur. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

Tinkami finansuoti projektai turi būti susiję su viena iš trijų prioritetinių CBDS programos sričių: studijos, darbas, verslas užsienyje. 

Remiama veikla 

Projektai turi būti aktualūs bent vienai šių Šiaurės ministrų tarybos sričių: švietimas, augimas ir/arba sveikata. 

Tarpvalstybinių seminarų organizavimas Šiaurės ir Baltijos šalių regione. 

Partnerių paieška konkretiems projektams inicijuoti ar tobulinti. 

Koncepcijų kūrimas ir projektavimas. 

Būtinos kelionės, susitikimai ir konsultacijos. 

Pasirengimas teikti paraiškas dalyvauti atitinkamose ES programose. 

Projekto trukmė Iki 2023 m. vidurio (arba 1,5 m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Nordplus kvietimas 2022 m.  

 

Priemonės tikslas 
skirta skatinti tarpvalstybinį Baltijos – Šiaurės šalių regioninį bendradarbiavimą ir integraciją tarpvalstybiniam studentų, mokinių ar mokytojų 

mobilumui, jungtiniams projektams ir tinklo veikloms tarp švietimo organizacijų 

Kvietimo data Vyksta iki 2022 m. vasario 1 d.  

Galimi pareiškėjai 
Jei Jūsų institucija veikia švietimo ar profesinio mokymo srityje, galite teikti paraiškas „Nordplus“ finansavimui: tarpvalstybiniam studentų, mokinių 
ar mokytojų mobilumui, jungtiniams projektams ir tinklo veikloms tarp švietimo organizacijų šiose šalyse ir autonominiuose regionuose: Alandų 
salose, Danijoje, Estijoje, Farerų salose, Grenlandijoje, Islandijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Švedijoje. 

Remiama veikla 
2022 m. „Nordplus“ programoje laukiamos paraiškos, kurių tema „Bendradarbiavimo stiprinimas švietimo srityje ir mokinių, studentų bei 

suaugusiųjų parengimas siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai ateityje“ (angl. ”Enhancing educational cooperation and preparing pupils, 

students and adults for a greener future”). 

Nordplus kryptys 

• „Nordplus Junior“ – projektų, tinklų ir mobilumo veiklos tarp iki/priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo 
institucijų 

• „Nordplus Higher Education“ – projektų, tinklų ir mobilumo veiklos aukštojo mokslo sektoriuje 

• „Nordplus Adult“ – projektų, tinklų ir mobilumo veiklos tarp suaugusiųjų švietimo ir mokymo organizacijų 

• „Nordplus Horizontal“ – tarpsektorinių švietimo projektų ir tinklų veiklos 

• „Nordplus Nordic Languages“ – projektų ir tinklų veiklos, skirtos stiprinti Šiaurės šalių kalbų mokymą ir mokymąsi. 

 

  



 

13 EU4 Sveikatos sektoriui kvietimų 

 
Priemonės tikslas ES4 sveikatos programa buvo sukurta siekiant reaguoti į COVID-19 krizę, siekiant, kad Europa taptų sveikesnė, atsparesnė ir darnesnė. 

Kvietimo data Vyksta iki 2022 m. sausio 25 d 

Kvietimo suma Bendra 43 850 000 EUR 

Kvietimų temos 

• skirtiems spręsti psichikos sveikatos problemas COVID-19 metu; 

• skirtas sukurti bandomąjį ES infrastruktūros ekosistemos projektą, skirtą antriniam sveikatos duomenų naudojimui mokslinių tyrimų, 
politikos formavimo ir reguliavimo tikslais; 

• skirti remti veiksmus, kuriais siekiama pagerinti žmonių papilomos viruso vakcinaciją; 

• iniciatyvai "HealthyLifestyle4All": sveikos gyvensenos skatinimas; 

• siekiant sumažinti infekcijų sukeltą kepenų ir skrandžio vėžį; 

• projektui "ES vėžio gydymo pajėgumai ir pajėgumų žemėlapis" - Išsamių vėžio centrų tinklas; 

• sukurti "Vėžio ligos išmaniąją kortelę; 

• skirtos remti geriausios praktikos, susijusios su bendruomeninėmis paslaugomis, susijusiose su žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) 
infekcija ir įgytu imunodeficito sindromu (AIDS), tuberkulioze, virusiniu hepatitu ir lytiniu keliu plintančiomis infekcijomis, įgyvendinimą; 

• mokymo veiklai, įgyvendinimui ir geriausiai praktikai remti; 

• "Vėžio diagnostika ir gydymas visiems", įskaitant "Genomiką visuomenės sveikatai" 

• Kompiuterio pagalba nustatyti geriausiai veikiančius vaistų kompleksus vėžio terapijai; 

• organizuoti ir rinkti duomenis, kad būtų galima suprasti gydymo, taikomo pagalbinio apvaisinimo srityje ir remiantis hematopoetinių 
kamieninių ląstelių, saugumą, kokybę ir veiksmingumą; 

• vėžio prevencijos skatinimas taikant Europos kovos su vėžiu kodeksą ir kitus suderintus veiksmus; 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kūrybiška europa kvietimai 

 

Priemonės tikslas 
Pagal ankstesnę programą "Kūrybiška Europa" ir toliau rems Europos kultūros ir kūrybos sektorius 2021–2027 m. laikotarpiu. Programa grindžiama 

ir tęsia ankstesnės programos struktūrą trimis kryptimis – "KULTŪRA", kuri apima kultūros ir kūrybos sektorius, išskyrus audiovizualinį sektorių; 

"MEDIA", apimanti audiovizualinį sektorių; ir "tarpsektorinė kryptis", apimanti veiklą visuose kultūros ir kūrybos sektoriuose. 

Numatoma kvietimo data Nuo 2022 m. sausio 24 d. 

Galimi pareiškėjai gali teikti visi kultūros ir kūrybos sektoriuje veikiančių žmonių ar organizacijų - nuo teatrų iki režisierių, nuo kino įstaigų iki žaidimų kūrėjų 

Finansavimo dydis ir 

intensyvumas 

Mažos apimties (small-scale) – iki 200 000,00 Eur, 80 proc.; 
Vidutinės apimties (medium-scale) – 1 000 000,00 Eur, 70 proc.; 
Didelės apimties (large-scale) – 2 000 000,00 Eur, 60 proc. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

Horizontalūs veiksmai: bendradarbiavimo projektai, platformos, menininkų ir kultūros profesionalų mobilumas ir pan. 
Sektorinė parama: muzikai, leidybai, kultūros paveldui ir architektūrai bei kitiems sektoriams.  
Specialūs veiksmai: ES kultūros prizai, parama jauniems menininkams ir pan.  

Remiama veikla 
Tarptautinė kūryba ir sklaida (kūrėjų ir jų darbai); 
Inovacijų kūrimas (augimas rinkoje, naujų darbo vietų kūrimas). 
Kompetencijų ir žinių gilinimas Europos kultūros sektoriuje siekiant skatinti įsitraukimą į kultūrinę/kūrybinę veiklą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Krašto ministerijos kvietimai NVO  
 

Kvietimų tikslas skatinti visuomenei naudingą ir nesavanaudišką veiklą, tiesiogiai prisidedančią prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės 

parengimo gynybai. 

Kvietimo data Vyksta iki 2022 m. sausio 20 d. 

Kvietimų kryptys 
1. Visuomenės įgalinimo pilietiniam pasipriešinimui, atsparumo hibridinėms grėsmėms ir ateities iššūkiams stiprinimas. 
2. Reikšmingiausi valstybiniai ir Lietuvos kariuomenės įvykiai, asmenybės, sukaktys ir jų paminėjimas 2022 m. 
3. Tarnybos metu sužeistų karių reintegracija; paramos mirusių karių šeimoms ir bendruomeniškumo skatinimas. 

Finansavimo dydis ir 

Intensyvumas 

Iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų vienai Programai vykdyti gali būti skiriama ne daugiau kaip  20 000 Eur ir finansuojama  ne 
daugiau kaip 80 procentų Organizacijos paraiškoje nurodytų visai Programai įvykdyti reikalingų lėšų. 

 

  



 

 

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

Alytaus rajono VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

• Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra 

• Vietovės privalumų panaudojimas 

• Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą 

Nuo 2021-12-31 iki 2022-02-25 
Nuo 2022-01-17 iki 2022-03-17 
Nuo 2022-01-17 iki 2022-03-17 
Nuo 2022-01-17 iki 2022-03-17 

Anykščių VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

Sausis  -vasaris 
 

Biržų VVG • Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų 
poreikiams 

• Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos mrinkodarai skatinti vietos lygmeniu 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti 

Vasaris – kovas 
 

Elektrėnų VVG • Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti Vasario mėn.  

Nemunas VVG 

(Jurbarko regionas) 

• Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas; 

• Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą; 

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

• Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus 
vietos išteklius 

Nuo 2022-01-03 d. 10 val. iki 2022-02-18 d. 
15 val. 

Kaišiadorių VVG • Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos 
rinkas 

Vyksta iki 2021 m. vasario 1 d. 17:00 val 

Kauno rajono VVG • Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimais 

• Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje 

• Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra 

Vyks nuo 2022-02-25 – 2022-04-21 

Kelmės VVG • Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui  

• Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse 

• Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas  

• Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse  

Vyks nuo 2022-02-01 - 2022-03-15 

Kretingos VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

Vyskta nuo 2021-12-27 iki 2022-03-01 

Kupiškio VVG • Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas Vyks nuo 2022-01-10  8.00 val.  iki   2022-
02-25   15.00 val. 

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

Nuo 2022 vasario 1 d. iki kovo 15 d. 



 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

• Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas 

Molėtų VVG • Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas 

• Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą 

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

Vyksta  iki 2022 m. sausio 14 d. 15:00 val. 

Pagėgių kraštas 

VVG 

• Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas 

• Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant 
gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių 

• Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius 

• Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorinį paveldą 

Vyksta nuo 2021-12-27 d. iki 2022-02-05 d 

Panevėžio rajono 

VVG 
• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

• Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti 

Vyks nuo 2022 m. sausio 17 d. 9.00 val. iki 
2022 m. vasario 28 d. 16.00 val.  

Pasvalio VVG • NVO socialinio verslo kūrimas 

• Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas 

• Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas 

• Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms 

• Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas 

• Parama smulkioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams 
pradėti 

• Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai 

• Parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas 

• Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui ir bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant 
populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti 

• Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas 

Nuo 2022 m. 02-14 iki 03-28 
 

Raseinių VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

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

Vyksta nuo 2021-12-29 iki 2022-02-02 

Sūduvos VVG • Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

• Mokymų organizavimas socialinio verslo srityje 

• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

Vyks nuo 2022-01-17 - 2022-03-14 

Šiaulių rajono VVG • Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas Vyks nuo 2022 m. sausio 17 d 



 

Šilalės rajono VVG • Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse 

• Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

• Vietos projektų  potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas 

Vyks nuo 2022 m. sausio 5 d. iki 2022 m. 
vasario 10 d. 

Širvintų VVG 
• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

• Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai 

Vyks nuo 2022-01-03 iki 2022-02-25 

Švenčionių VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 
 

Vyksta 2021 m. gruodžio 20 d. 8 val. iki 2022 
m. vasario 18 d. 15 val 

Tauragės VVG 
• Socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

Vyks Vasario 14 d. – kovo 31 d 

Ukmergės VVG 
• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra Vyks nuo 2022-01-03 iki 2022-02-18 

Utenos VVG • Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo 
skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse 

Vyks nuo 2022.02.01 iki 2022.03.14 

Varėnos VVG • Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui 

• Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui 

• Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra 

Vyksta nuo 2021–12–21, 15 val. iki 2022–
02–17 

Vilniaus rajono 

VVG 
• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

• Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti 

Vyks nuo 2022-02-07  iki 2022-03-07 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Susidomėjote ir turite papildomų klausimų, kreipkitės!  

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

 

 

Jurgita Peciulevičienė 

Pardavimų vadovė 

 

UAB „Teisa“  

Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius 

IV aukštas 

Mob. tel.: Tel. +370 644 40757 

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

www.teisa.lt 
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