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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOJE ESANTIEMS  KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAMS 

 

Priemonės tikslas 

finansuojamų projektų veiklomis turi būti siekiama kultūros paveldo objektų ir (ar) jų dalies išsaugojimo ir atskleidimo, susidomėjimo kultūros 
paveldu didinimo, kultūros paslaugų prieinamumo, įvairovės ir interaktyvumo skatinimo, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą ar jo dalį 
kultūrinėms reikmėms, kultūros paveldo objektų ir (ar) jų dalies prieinamumo visuomenei ir lankytojams užtikrinimo, siekiant sudominti ir įtraukti 
kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus, taip pat pritaikant kultūros 
paveldo objektą ir (ar) jo dalį ir kitoms reikmėms. 

Kvietimo data Vyksta iki balandžio 30 d. 

Galimi pareiškėjai viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra kultūros paveldo objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai 

Galimi partneriai viešieji ir privatūs juridiniai asmenys 

Kvietimo suma 12 000 000,00 Eur 

Finansavimo intensyvumas Iki 85 proc. 

Remiama veikla 
1. Kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, 
tvarkomieji statybos ir (ar) tvarkomieji paveldosaugos darbai; 
2. Kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, 
įveiklinimui reikalingos naujos įrangos bei baldų įsigijimas ir įdiegimas. 

Projekto parengtumui 

taikomi reikalavimai 

• Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas; parengtas teisės aktų nustatyta tvarka; 

• Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų statybos darbų projektas; 

• Statybos leidimas ir/arba tvarkybos darbų leidimas; 
 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

statybos ir tvarkybos darbai; įranga ir baldai būtini projekto veiklų vykdymui; aplinkos tvarkymas; statybos ir (ar) tvarkybos darbams atlikti būtinos 
inžinerinės paslaugos, aplinkos (sklypo) tvarkymo išlaidos, kurios būtinos kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies įveiklinimui ir numatytos tvarkybos 
darbų ir/ar tvarkomųjų statybos darbų projekte gali sudaryti iki 5 procentų nuo rangos darbų skaičiuojamosios kainos vertės; techninės priežiūros, 
projekto vykdymo priežiūros išlaidos, tyrimai ir kitos būtinos išlaidos; 

Projektų įgyvendinimo 

laikotarpis Projektų veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2027 m. gruodžio 31 d. 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 



 

 

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. 

Kvietimo data Vyksta iki 2023-06-01 

Galimi pareiškėjai 

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

• biudžetinės įstaigos;  

• valstybės įmonė Turto bankas; 

• viešosios įstaigos, kurių savininkė yra valstybė (arba kai valstybė turi ne mažiau kaip 50 procentų  balsų visuotiniame dalininkų susirinkime) 
ir kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktai nesuteikia teisės imti paskolų. Į šią pareiškėjų kategoriją nepatenka 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, taip pat viešosios įstaigos, kurios neturi teisės imti paskolų vien tik dėl to, kad tokia nuostata yra įtraukta 
į jų įstatus. 

Kvietimo suma 40 000 000,00 Eur. 

Subsidijos dydis 

Grąžinamoji subsidija - projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas arba jų dalį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 
valdymo agentūros su Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkančiu juridiniu asmeniu arba jo įgaliotu asmeniu sudaromoje sutartyje dėl 
subsidijos projektui įgyvendinti suteikimo nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti. Paskola suteikiama 10 m. laikotarpiui. 
Negrąžinama projekto finansavimo dalis – projektui skiriamų finansavimo lėšų dalis, apskaičiuojama iš bendro projekto biudžeto atėmus projektui 
skiriamas finansavimo lėšas, kurias visas arba jų dalį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros su Apraše 
nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkančiu juridiniu asmeniu arba jo įgaliotu asmeniu sudaromoje sutartyje dėl subsidijos projektui 
įgyvendinti suteikimo nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti. 
Projekto negrąžinama finansavimo dalis sudaro nuo 60 iki 80 procentų. 

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 

 

 



 

 

VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOTINIEMS PREVENCINIAMS PROJEKTAMS, 

SOCIALINĖS REKLAMOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI 

 

Priemonės tikslas skatinti sveiką gyvenseną ir stiprinti visuomenės psichikos sveikatą. 

kvietimo data Vyksta iki sausio 31 d. 

Galimi pareiškėjai 

• Prevencinių projektų pareiškėjai gali būti nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinės organizacijos sąvoka suprantama taip, kaip 
ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme), biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos. 

• Mokslinių tyrimų projektų pareiškėjai gali būti mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre. 

• Socialinės informacinės kampanijos projektų pareiškėjai gali būti juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir 
įstaigas. 

Kvietimo dydis 3 163 000,00 Eur. 

Finansuotinos veiklos 

įrodymais grįstos, sveikos gyvensenos įgūdžius kuriančios ar sveikatai kenkiančią elgseną keičiančios veiklos. 
Remiamos sritys: 

• prevenciniai projektai; 

• moksliniai tyrimai; 

• socialinės informacinės kampanijos 

Projektų įgyvendinimo trukmė 
prevencinių projektų ir socialinės informacinės kampanijos projektų – iki 2023 m. gruodžio 1 d., o mokslinių tyrimų projektų – iki 2024 m. 
rugsėjo 1 d. 

 

  



 

 

NACIONALINIS FIZINIO AKTYVUMO KVIETIMAS  

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

Numatoma kvietimo data vasario mėn.  

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

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

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

Finansavimo intensyvumas Iki 90 proc 

Projekto trukmė Iki 2 metų.  

Kvietimo būdas Konkursinis 

  



 

 

REGIONINIS FIZINIO AKTYVUMO KVIETIMAS  

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

Numatoma kvietimo data Vasario mėn. 

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

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

Finansavimo dydis iki 50 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Iki 90 proc 

Projekto trukmė Iki 1 metų.  

Kvietimo būdas Konkursinis 

  



 

 

INTERREG LIETUVA - LENKIJA KVIETIMAS 
 

Priemonės tikslas gerinti pasienio bendruomenių gerovę per tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijos kultūros ir 

gamtos paveldo naudojimą. 

Kvietimo data 2023 m. sausio 9 d. iki balandžio 28 d. 

Galimi pareiškėjai Alytaus, Kauno, Marijampolės, Tauragės, Vilniaus (išskyrus Vilniaus miestą)  apskirčių nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos, 
juridiniai asmenys, kurie įsteigti vadovaujantis viešąja arba privačia teise, NVO, asociacijos, ETBG. 

Galimi partneriai šiaurės rytų Lenkijos subregionai (Balstogės, Elckio, Suvalkų) nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos, juridiniai asmenys, kurie 
įsteigti vadovaujantis viešąja arba privačia teise, NVO, asociacijos, ETBG. 

Finansavimo intensyvumas Iki 80 proc. 

Finansuotinos kryptys 

1) Aplinkos gerovės skatinimas. Tikslas: 1.1. Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, 
miestų teritorijose, ir mažinti visų rūšių taršą;  
2) Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas. Tikslas: 2.1. Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinant 
sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir 
bendruomeninės globos; 2.2. Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse;  
3) Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas. Tikslas: 3.1. tarpusavio pasitikėjimo, visų pirma skatinant žmonių tarpusavio ryšiais 
pagrįstus veiksmus, stiprinimas; 3.2. Kiti veiksmai, kuriais remiamas geresnis bendradarbiavimo valdymas. 

 

 

  



 

 

INTERREG LATVIJA-LIETUVA KVIETIMAS 
 

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

dirbti ir lankytis. 

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

Galimi pareiškėjai Lietuvoje Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos apskirčių nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos, juridiniai asmenys, kurie įsteigti 
vadovaujantis viešąja arba privačia teise, NVO, asociacijos, ETBG.  

Galimi partneriai Latvijoje Kuržemės, Žemgalės ir Latgalės regionų nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos, juridiniai asmenys, kurie įsteigti vadovaujantis 
viešąja arba privačia teise, NVO, asociacijos, ETBG. 

Finansavimo intensyvumas Iki 80 proc. 

Kvietimos dydis 29 175 000,00 EUR 

Finansuojamos krypys 

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

Kvietimo dydis ir 

maksimalus finansavimas 

pagal kryptį 

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

  



 

 

DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE 

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

Kvietimo data Vyksta iki kovo 30 d.  

Galimi pareiškėjai Pramonės įmonės 

Kvietimo dydis 35 000 000,00 Eur. 

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

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

Finansavimo intensyvumas 

Sostinės regionas 
Ne mažiau 50 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms 
Ne mažiau 60 proc. vidutinėms įmonėms 
Ne mažiau 70 proc. didelėms įmonėms 
Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse  
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 
Ne mažiau 35 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms 
Ne mažiau 45 proc. vidutinėms įmonėms 
Ne mažiau 55 proc. didelėms įmonėms 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

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

apskaičiuojamos taip: 

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

energijos vartojimo efektyvumu susijusių išlaidų dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos; 

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

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

efektyvumu susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas. 

Sąlygos subsidijos gavimui 

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

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

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

administruojančiai institucijai. 

Projekto trukmė Iki 36 mėn.  



 

 

SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE - VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS 

 

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

Kvietimo data Vyksta iki 2023 m. vasario 28 d.  

Galimi pareiškėjai 

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

Kvietimo suma 10 000 000,00 Eur 

Subsidijos dydis iki 300 000 Eur. 

Nuosavo prisidėjimo dydis 

• Ne mažiau 20 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms 

• Ne mažiau 30 proc. vidutinėms įmonėms 

• Ne mažiau 40 proc. didelėms įmonėms 

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 

 

  



 

„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 

Tinkami pareiškėjai yra yra MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvos Respublikoje. 

*Gamybos įmonė, vykdanti ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 

patvirtinimo“, priskirtiną C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiką C 11 „Gėrimų gamyba“ (išskyrus C 11.07 „Nealkoholinių gėrimų 

gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba“), C 12 „Tabako gaminių gamyba“, C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų 

gamyba“, C 21 „Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba“, C 25.4 „Ginklų ir šaudmenų gamyba“, C 30 „Kitų transporto 

priemonių ir įrangos gamyba“ ir C 33 „Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas“). 

Tinkami partneriai 
Tinkami partneriai yra privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Projektuose partnerystė 
nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už donorų šalies partnerio 
dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu gali būti suteikiami papildomi balai. 

Kvietimo dydis 2 989 952,00 Eur 

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 

• Mažoms įmonėms (Vilniaus apskritis) iki 55 %. Vidutinėms įmonėms (Vilniaus apskritis) iki 45 %. 

• Mažoms įmonėms (Klaipėdos apskritis) iki 60 % . Vidutinėms įmonėms (Klaipėdos apskritis) iki 50 %. 

• Mažoms įmonėms (Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskritis) iki 70 %. Vidutinėms įmonėms 
(Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskritis) iki 60 %. 

Projektų trukmė Iki 12 mėn. 

Remiama veikla 

1.naujų produktų / technologijų diegimas.  
1.1.Bus finansuojamas naujų technologinių sprendimų skirtų gamybos procesų skaitmeninimui ar automatizavimui diegimas (taikymas), kurių dėka 
padidėtų darbo našumas Lietuvos gamybos įmonėse. 
1.2. Diegimas suprantamas kaip pradinė investicija kaip ji apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 49 punkte, t. y. investicija 
į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus 
produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• Ilgalaikis turtas 

• prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos; 

• komandiruotės ir kelionės; 

• darbo užmokestis. 
 



 

 

JURIDINIŲ ASMENŲ NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS) 

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

Kvietimo data Vyksta iki kol pakaks lėšų 

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

Kvietimo suma 2 000 000,00 Eur 

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

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

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

Paraiškų atrankos būdas atliekama tęstinės projektų atranka 

 

  



 

PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVINIMO ĮGYVENDINIMAS PAGAL ENERGIJOS AUDITO 

ATASKAITAS  

 

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

Kvietimo data  Vyksta iki kol pakaks kvietimui skirtų lėšų 

Galimi pareiškėjai 

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

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

• nedalyvauja Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje; 

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

Finansavimas  5 000 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas 

neviršija 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama didelėms įmonėms; 
neviršija 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama vidutinėms įmonėms; 
neviršija 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama mažoms ir labai mažoms įmonėms. 
Numatyta galimybė pareiškėjui gauti iki 30 procentų avansą, energijos efektyvumo priemonių diegimui. 

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

Tinkamos finansuoti išlaidos 
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 

  



 

 

INVESTICINĖ PARAMA SAULĖS ELEKTRINĖMS SAUSUMOJE 

  

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

Numatoma kvietimo data 2023 m. sausio mėn. pab. 

Galimi pareiškėjai 

• Labai mažos ir mažos įmonės (toliau – LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo, išskyrus pramonės LMMĮ, 
registruotas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, šilumos tiekėjus ir nepriklausomus šilumos gamintojus; 

• Ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre; 

• Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės; 

• Piliečių energetikos bendrijos. 
Kvietimo suma 67 000 000,00 Eur 

Finansavimo intensyvumas 

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

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

• Labai mažoms ir mažoms įmonėms – 35% 

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

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

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

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

Remiama veikla saulės elektrinių iki 500 kW (mažos galios saulės elektrinės) įrengimas 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. kovo 31 d. 

 

  



 

 

SAULĖS ELEKTRINIŲ ĮDIEGIMAS DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE 

 

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

Kvietimo data Vyksta iki 2023-12-08 

Galimi pareiškėjai 

Subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo 
tvarka pritarė projekto įgyvendinimui. Pareiškėju gali būti:  
1. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas; 
2. AEI bendrija arba Piliečių bendrija; 
3. daugiabučio namo savininkų bendrija; 
4. bendrojo naudojimo objektų administratorius; 
5. asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, jeigu butų ir kitų patalpų 
savininkų protokoliniu sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui; 
6. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas kitas asmuo. 

Kvietimo suma 3 000 000,00 Eur 

Subsidijos dydis 

Kompensacinės išmokos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir įtampos keitiklį) yra 363,91 Eur už 1 kW be PVM saulės elektrinės 
įrengtosios galios (440,33 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas arba pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymą neturi teisės susigrąžinti ar atskaityti PVM), o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 273,77 Eur už 1 kW saulės elektrinės 
įrengtosios galios (331,26 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas arba pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymą neturi teisės susigrąžinti ar atskaityti PVM). 

Remiama veikla 

Saulės elektrinė ant daugiabučio gyvenamojo namo stogo ar fasado ir kurios galia neviršija 100 kW. Pareiškėjai atskiru susitarimu nusistato saulės 
elektrinės galios paskirstymo proporcijas ir investicijų padalijimą gyventojams. Butų ar kitų patalpų savininkai gali įsigyti ir didesnės kaip 10 kW galios 
saulės elektrinę, tačiau kompensacinė išmoka bus skiriama tik už 10 kW galią. 
elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės) gamybos įrenginių (saulės modulių ir įtampos keitiklių) įrengimas daugiabučiame 
gyvenamajame name. 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

 

 

 



 

 

PRIVAČIŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ ĮRENGIMAS  

 

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

Kvietimo data Vyksta iki 2023 m. vasario 28 d. 

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

Kvietimo dydis Bendras kvietimo dydis 4 309 400,00 EUR 

Finansavimo dydis  Fiksuotas procentas (priklauso nuo regiono) 

Finansavimo intensyvumas Iki 30 % 

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

Projekto trukmė Veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 6 iki 12 mėn. 
 

  



 

 

SKATINTI GREITESNĮ MVĮ ATSIGAVIMĄ PO EKONOMINIO NUOSMUKIO VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOJE 

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

Kvietimo data Vyksta iki 2023 m. vasario 20 d. 

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

Finansavimas 2 500 000,00 Eur 

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

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

Finansavimo intensyvumas Iki 50 proc. 

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

Sąlygos subsidijos gavimui 

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

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

• Pareiškėjo pajamų kritimas. 

• MVĮ antikrizinio veiklos valdymo procesų praktinis pritaikymas. 

 

 

  



 

 

INOSTARTAS VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS ĮMONĖMS 
 

Priemonės tikslas Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, 

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

Kvietimo laikotarpis Vyksta iki 2023 m. kovo 31 d 

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

Projekto partneriai MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ. 

Kvietimo dydis 1 800 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000,00 eurų. 
Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 40 000,00 eurų. 

Finansavimo intensyvumas 

• Ne mažiau 50 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos moksliniams tyrimams; 

• Ne mažiau 75 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai; 

• Ne mažiau 15 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimo ir veikloms, susijusioms su sukurto produkto parengimu rinkai. 
*Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų: 
10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms; 
15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b 
punkto i papunktyje nurodytos sąlygos. 

Projektų įgyvendinimo 

trukmė 

Iki 18 mėn.  

  



 

 

ŠIAURĖS ŠALIŲ MINISTRŲ FINANSAVIMO PROGRAMA „KLESTINTI ATEITIS“ 

Investicinė parama skirta 

„Klestinti ateitis“ (ang. Prosperous Future) – nauja rėmimo programa, skirta Šiaurės šalių organizacijų bendradarbiavimui su Lietuvos, Latvijos, 

Estijos, Lenkijos pilietine visuomene ir nepriklausomais partneriais, susijusiais su Ukraina, Baltarusija ir Rusija, siekiant žalio, demokratiško ir 

atsparaus regiono. Priemonės tikslas - remti Šiaurės šalių organizacijų bendradarbiavimą su Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos pilietine 
visuomene ir nepriklausomais partneriais, susijusiais su Ukraina, taip pat Baltarusija ir Rusija, siekiant žalio, demokratiško ir atsparaus regiono, 
kaip tai numatyta Šiaurės ministrų tarybos vizijoje ir strateginiuose prioritetuose. Mūsų vizija – iki 2030 m. tapti tvariausiu ir labiausiai integruotu 
regionu pasaulyje. 

Kvietimo data Vyksta iki vasario 15 d. 

Galimi pareiškėjai 

Alandų salų, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Suomijos, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, 

Rusijos* nevyriausybinės organizacijos  

*Programoje gali dalyvauti tik nepriklausomos Baltarusijos ir Rusijos nevyriausybinės organizacijos. Projekto veiklos negali būti vykdomos Rusijos teritorijoje. 

Finansavimas Galima teikti paraiškas dėl minimalios 39 525,69 Eur sumos ir maksimalios 65 876,15 Eur sumos vienam projektui. 

Finansavimo dydis Kvietimo suma 1 293 661,00 Eur  

Finansavimo intensyvumas Iki 90 proc. 

Strateginės kryptys 

Parama šiaurės šalių tarybos 2030 m. vizijai ir strateginiams prioritetams: ekologiškas, konkurencingas, socialiai tvarus regionas 
Sutelkti dėmesį į kompleksines temines sritis: darnų vystymąsi, lyčių lygybę ir vaikus bei jaunimą 
Kuriama Šiaurės šalių pridėtinė vertė ir sinergija (Ar projektas skatina ilgalaikį bendradarbiavimą, panaudoja konkrečias Šiaurės šalių 
kompetencijas, ar užtikrina žinių perdavimą tarp Šiaurės šalių, Baltijos šalių ir gretimų teritorijų?) 

  



 

 

KULTŪRINĖ MOBILUMO PROGRAMA – BENDRADARBIAVIMO TINKLŲ FINANSAVIMAS  

Investicinė parama skirta 

skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą kultūros ir meno srityje, remiant keliones, bendradarbiavimo tinklus ir rezidencijų veiklą. 
Bendradarbiavimo tinklų veiklos finansavimo idėja – sudaryti galimybes Šiaurės ir Baltijos šalių menininkams ir meno bei kultūros srities 
darbuotojams kartu dirbti, plėtoti partnerystę ir mokytis vieniems iš kitų. Galimos dvi skirtingos finansavimo rūšys: trumpalaikis tinklų 
finansavimas ir ilgalaikis tinklų finansavimas. 

Kvietimo data Vyks nuo sausio 23 d. iki  – vasario 23 d.  
 

Galimi pareiškėjai 

Profesionalūs menininkai ir kiti, aktyviai dalyvaujantys meno ir kultūros veikloje (pvz., kuratoriai, prodiuseriai, literatūros vertėjai, kultūros 
redaktoriai ir mokslininkai) visuose kultūros ir meno žanruose: 

• Asmenys; 

• Grupės; 

• Organizacijos ir įstaigos. 

Finansavimas Trumpalaikiams projektams - didžiausia finansuojama suma 20 000 eurų; intensyvumas - 70 proc 
Ilgalaikiams projektams iki 3 m. - didžiausia finansuojama suma 100 000 eurų; intensyvumas - 50 proc. 

Vertinimo kriterijai  

• Kuria bendradarbiavimą ir ryšius tarp Šiaurės ir (arba) Baltijos šalių; 

• Stiprina Šiaurės ir Baltijos šalių giminystės jausmą kultūriniame Šiaurės ir Baltijos šalių gyvenime; 

• Gerina supratimą apie Šiaurės ir Baltijos šalių panašumą ir skirtumus; 

• Didina Šiaurės ir Baltijos šalių menininkų ir jų darbų žinomumą. 

 

  



 

 

BALTIJOS KULTŪROS FONDO KVIETIMAS 

Investicinė parama skirta 

skatinti Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą ir stiprinti Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros tarptautiškumą per bendrus kultūros projektus 
ir renginius. Nuo 2019 m. Baltijos kultūros fondo lėšomis finansuojami jungtiniai Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros projektai, lėšos projektams 
skiriamos kasmet. Baltijos kultūros fondas finansuoja profesionalius architektūros, vaizduojamųjų menų, dizaino, literatūros, muzikos, scenos 
menų, bibliotekų, muziejų, archyvų bei tarpdisciplininius projektus. 

Kvietimo data Vyksta iki vasario 22 d.  
 

Galimi pareiškėjai 

1. Paraiškas finansavimui gauti gali tik Lietuvoje, Estijoje ar Latvijoje registruota institucija ar organizacija. 
2. Projektą turi sudaryti partneriai iš visų trijų Baltijos valstybių. 
3. Vienas iš partnerių turi veikti kaip projekto koordinatorius. Koordinatorius pateikia paraišką finansavimui gauti. Visas projekto finansavimas 
bus perduotas koordinatoriui. 

Kvietimo dydis 300 000,00 Eur 

Finansavimas Projektų finansavimas nuo 25 000 iki 100 000 eurų 

Finansavimo intensyvumas Iki 80 proc. 

Remiamos sritys Baltijos kultūros fondas finansuoja profesionalius architektūros, vaizduojamųjų menų, dizaino, literatūros, muzikos, scenos menų, bibliotekų, 
muziejų, archyvų bei tarpdisciplininius projektus. 

  



 

 

KULTŪRINOS IR MENO PROGRAMA 

Investicinė parama skirta 
Programa teikia finansavimą projektams visose meno ir kultūros srityse, visuose projekto etapuose. Galite kreiptis dėl projektų, kurie investuoja 
į kultūros ir meno kūrinius ir kūrybinę veiklą, finansavimo ir projektų, kurie išplečia meno ir kultūros sričių žinias, organizavimo ir įgyvendinimo 
paramos. 

Kvietimo data Vyks nuo vasario 7 d. iki  – kovo 7 d.  
 

Galimi pareiškėjai 

• Privatūs asmenys; 

• Grupės; 

• Organizacijos, asociacijos, įstaigos ir įmonės. 

• Kiekviename projekte turi būti dalyvių ne mažiau kaip iš trijų šalių, iš kurių bent dvi turi būti Šiaurės šalys (Danija, Suomija, Islandija, 
Norvegija ir Švedija, ir (arba) Farerų salos, Grenlandija ir Alandų salos). Jos gali būti projekto organizatoriais, projekto dalyviais arba, 
pvz., prisidėti prie Šiaurės temos. 

Finansavimo dydis 

• iki 7 000 EUR - 100 proc intensyvumu 

• iki 40 000 EUR – 70 proc. intensyvumu 

• iki 100 000 EUR – iki  50 proc. intensyvumu 

Remiamos veiklos 

• Kūrinių, projektų ir iniciatyvų, apimančių kūrybinį procesą, produkciją; 

• Kūrinių, projektų ir iniciatyvų komunikaciją skirtinguose kontekstuose; 

• Produkciją, kuri sukuria menininkų ir (ar) kultūros operatorių bendravimo su visuomene susitikimų vietą; 

• Veiklą, kai palyginamos ir perduodamos žinios ar patirtis; 

• Naujų darbo metodų meno ir kultūros srityje kūrimą; 

• Kritinio diskurso erdvės kūrimą per diskusijas ir debatus. 

Galite kreiptis dėl labai skirtingų tipų projektų, susijusių su kūrybiniu procesu ir (arba) įgūdžių ir žinių plėtra. Tai gali būti, pvz., meninė 
produkcija, seminarai ar praktiniai pasitarimai, ar kita panaši veikla. Galite kreiptis dėl paramos visuose proceso etapuose: parengiamojo 
darbo, gamybos, pateikimo ir platinimo. Parama gali būti naudojama visoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su projektu. 

Vertinimo kriterijai  

Projektai vertinami pagal tai, kiek jie skatina keitimąsi patirtimi ir žiniomis tarp projekto dalyvių ir (arba) organizatorių ir ar jie prisideda prie 
mainų ir naujų kontaktų tarp regiono operatorių.  Vertinamas projekto tvarumas iš socialinės, ekonominės, kultūrinės ir ekologinės 
perspektyvos.  Projektai taip pat yra vertinami atsižvelgiant į jų indėlį, kuriant sanglaudą, ir visa apimančio daugialypio meno ir kultūros 
gyvenimo skatinimą  

 

  



 

 

ŠIAURĖS ŠALIŲ MINISTRŲ KVIETIMAS - KULTŪRINĖ MOBILUMO PROGRAMA – MENO REZIDENCIJŲ RĖMIMAS 

Investicinė parama skirta 

skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą kultūros ir meno srityje, remiant keliones, bendradarbiavimo tinklus ir rezidencijų veiklą. Šios 
paramos idėja – kad Šiaurės ir Baltijos regionų meno rezidencijos galėtų priimti profesionalius menininkus ir kitus kultūros srities darbuotojus 
iš Šiaurės ir Baltijos šalių. Centrai turi sugebėti pasiūlyti menininkams tinkamas sąlygas produktyviam darbui, organizuoti susitikimus su kitais 
menininkais ir palengvinti ryšius su rezidencijos vietovės kultūrine ir menine aplinka. 

Kvietimo data Vyksta nuo sausio 9 d. iki 2023 m. vasario 9 d. 
 

Galimi pareiškėjai 

Paraiškos priimamos iš rezidencijų organizacijų, taip pat organizacijų, įstaigų ir grupių, dirbančių su naujų rezidencijų iniciatyvomis meno ir 

kultūros srityje. Paraiškoje nurodytas centras turi būti Šiaurės šalyje (Danijoje, Suomijoje, Farerų salose, Grenlandijoje, Islandijoje, Norvegijoje, 

Švedijoje, Alandų salose) ar Baltijos šalyje (Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje). Individualūs menininkai ir kiti suinteresuotieji subjektai paramos 

kreiptis negali. 

Finansavimas Maksimalus finansavimas 50 000,00 Eur 

Vertinimo kriterijai 

• Meno rezidencija nuolat vykdo meno profesionalų rezidencijos veiklą; 

• Meno rezidencija yra šiuolaikinės meninės ir kultūrinės aplinkos dalis; 

• Meno rezidencija sugeba teikti paramą stipendijas gaunančių rezidentų darbo procesams; 

• Meno rezidencija sugeba dirbti su keletu menininkų tuo pačiu metu ir palaiko dokumentais patvirtintą partnerystę su vietos menine 
aplinka; 

• Meno rezidencija turi ambicijų užmegzti ryšius su Šiaurės ir Baltijos šalių regionu ir su tarptautiniais profesionalais ir praktikais meno 
ir kultūros srityje. 

  



 

 

 

VAIKŲ IR JAUNIMO PROGRAMA NORDEN 0-30 

 
Priemonės tikslas Pagrindiniai rėmimo programos tikslai yra stiprinti vaikų ir jaunimo organizacinius gebėjimus, didinti jų įtaką ir dalyvavimą politiniuose procesuose, 

taip pat puoselėti Šiaurės regiono tapatybės jausmą. Tikslinę grupę sudaro Šiaurės regiono vaikai ir jaunimas iki 30 metų amžiaus. 

Kvietimo data Vyksta iki 2023 m. vasario 9 d.  

Galimi pareiškėjai 

• Vaikų ir jaunimo organizacijos; 

• Jaunimo klubų ir centrai; 

• Susigiminiavę miestai, tarybos arba pan.; 

• Mokinių ir studentų organizacijos ir draugijos; 

• Mokinių grupės 

Sporto klubai, profesinės sąjungos ir privatūs asmenys nėra remiami. 

Finansavimo dydis nuo 7 500 eurų iki 25 000 eurų, 

Finansavimo intensyvumas Iki 85 proc. 

Remiama veikla 

• kurioje dalyvauja lygūs partneriai iš ne mažiau kaip trijų Šiaurės šalių, 
arba 

• dalyvauja lygūs partneriai iš dviejų Šiaurės šalių, jei viena iš dalyvaujančių šalių yra iš Alandų salų, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos ar 
Šiaurės Calotte (kuri šiame kontekste reiškia Norvegijos Nordlando, Trumso ir Finmarko apskritis, Švedijos Norboteną ir Suomijos Lapiją). 

• Papidlomai bus svarstomos ir paraiškos, kurios įtraukia darbą su Baltijos šalimis ir Šiaurės Vakarų Rusija. 

• Padeda ugdyti Šiaurės šalių identiteto jausmą; 

• Skiriamas dėmesys aktyviam jaunų žmonių dalyvavimui pilietiniame gyvenime Šiaurės regione; 

• Pagerina supratimą ir žinias apie Šiaurės šalių kultūros paveldą ir istoriją; 

• Palengvina dialogą ir skatina atvirumą ir integraciją; 

• Pagerina kalbos supratimą ir žinias apie Šiaurės kalbų įvairovę; 

• Skatina vaikų ir jaunuolių iš įvairių Šiaurės šalių giminingumą. 

 

  



 

 

LIETUVOS – LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FINANSAVIMAS 2023 M. 

Priemonės tikslas kurti pridėtinę vertę projektais, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo 
socialines kompetencijas. 

Kvietimo data Vyksta iki 2023 m. sausio 23 d.  

Galimi pareiškėjai Lietuvos Respublikoje registruotas pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, turintis darbo su jaunimu patirtį. 

Galimi partneriai 

Lenkijos Respublikoje registruotas pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, turintis darbo su jaunimu patirtį, su kuriuo pareiškėjas vykdo 
projekto veiklas (gali turėti bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutartį). Projekto partneriu nelaikomas asmuo, prisidedantis prie projekto 
įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų teikėjas, prekių tiekėjas (pvz., rėmėjas). Ta pati institucija/organizacija kaip partnerė negali dalyvauti 
daugiau nei trijuose projektuose; 

Kvietimo suma  135 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis 

pagal A priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 15 000 
(penkiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur; 
pagal B priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 7 500 
(septyni tūkstančiai penki šimtai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki 
šimtai) Eur. 

Remiama veikla 

1. jaunimo mainai (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška projektams, skirtiems A priemonei įgyvendinti); 
2. kiti projektai (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška projektams, skirtiems B priemonei įgyvendinti): 
2.1. mokymai; 
2.2. seminarai; 
2.3. susitikimai; 
2.4. konferencijos; 
2.5. pažintiniai vizitai; 
2.6. informaciniai projektai. 

 

 

  



 

 

NORDPLUS KVIETIMAS 2023 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 2023 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 2023 m. „Nordplus“ programoje laukiamos paraiškos, kurių tema „Bendradarbiavimo švietimo srityje stiprinimas siekiant socialiai tvarios ateities“ 

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. 

 

 

  



 

 

ERASMUS+ SPORTO SRITIES DARBUOTOJŲ MOBILUMO PROJEKTAMS   

 
Priemonės tikslas siekiama paremti darbuotojų mobilumą mokymosi tikslais ir taip prisidėti prie sporto organizacijų, dirbančių fizinio aktyvumo srityje, plėtros. 

Kvietimo data Vyksta iki 2023 m. vasario 23 d.  

Galimi pareiškėjai 
• viešoji arba privati organizacija, aktyviai veikianti sporto ir fizinio aktyvumo srityje ir organizuojanti fizinio aktyvumo veiklą visuomeniniu 

lygmeniu (pavyzdžiui, ne pelno organizacija, vietos valdžios institucija, sporto klubas); 

• kita sporto organizacija, jei jos darbuotojų dalyvavimas yra naudingas mėgėjiškam sportui (pavyzdžiui, tarptautinė organizacija). 

Remiama veikla 

• darbo stebėjimas ir stebėsena (2–14 d.): darbo stebėjimo atveju mobilumo dalyviai gali lankytis priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje 
(2–14 d.) siekdami išmokti naujos praktikos ir sukaupti naujų idėjų stebėdami kolegų, trenerių, savanorių ar kitų darbuotojų kasdienį 
darbą priimančiojoje organizacijoje ir su jais bendraudami. 

• treniruotės ar mokymo užduotys (15–60 d.): treniruočių ar mokymo užduočių atveju mobilumo dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį 
(15–60 d.) treniruodami arba mokydami priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje, kai mokomasi atliekant užduotis ir dalijantis žiniomis 
su kolegomis. Taip prisidedama prie visuomeninių organizacijų gebėjimų stiprinimo. 

• parengiamieji vizitai:  prieš prasidedant mobilumo veiklai, organizacijos gali surengti parengiamąjį vizitą pas priimantįjį partnerį. 
Parengiamieji vizitai yra ne atskira veikla, o papildoma darbuotojų mobilumo veiklos dalis. Parengiamieji vizitai turi būti aiškiai pagrįsti ir 
padėti didinti mobilumo veiklos aprėptį ir gerinti jos kokybę. 

Viename projekte galimos ne daugiau 10 dalyvių tiek darbo stebėjimo, tiek treniruočių ar mokymo užduočių veiklos. Parengiamųjų vizitų dalyviai ir 
lydintys asmenys į šį skaičių neįskaičiuojami. 
Veiklos tikslas negali būti pelno siekimas. 

Kvietimo dydis 2023 m. konkurso biudžetas, skirtas Lietuvai: 90.562,00 EUR. 

Reikalavimai projektui 

• Mobilumo projekto trukmė: nuo 3 iki 18 mėn. 

• Projekto veiklų pradžios data: nuo 2023 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

• Dalyvių skaičius: nuo 1 iki 10 dalyvių. 

• Kvietimui organizacija gali teikti tik vieną darbuotojų mobilumo sporto srityje paraišką. 

• Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Daugiau informacijos pateikta 2023 m. 
programos „Erasmus+“ vadovo dalyje „Reikalavimus atitinkančios šalys“. 

 

  



 

 

ERASMUS+ JAUNIMO SRITIES KVIETIMAS 

 

Priemonės tikslas 

Programa „Erasmus+“ skatina jaunimo organizacijas bei jaunus žmones, rengiančius bei įgyvendinančius projektus ar juose dalyvaujančius, 
orientuotis į ES politinius prioritetus. Įgyvendinant programą ypač svarbios šios kryptys: 

• įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos ir vienijamos įvairios jaunimo grupės, nepaisant socialinės padėties, gebėjimų, 
sveikatos sutrikimų, kultūros, įsitikinimų ir pan.; 

• ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir atsakingas elgesys; 

• skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie skaitmeninių įgūdžių gerinimo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių 
technologijų keliamos rizikos bei galimybių supratimo; 

• jaunimo dalyvavimas demokratiniuose procesuose ir pilietinis aktyvumas. 
Kvietimo data Vyksta iki 2023 m. vasario 23 d.  

Galimi pareiškėjai 
ne pelno organizacijos, asociacijos, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešosios institucijos; socialinės įmonės; 
pelno siekiančios organizacijos, veikiančios įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalios jaunimo grupės, įsteigtos ES valstybėje narėje, 
Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė. 

Kvietimo dydis 

1. KA1 Mobilumo projektai 2 806 643 Eur 

2. KA1 Jaunimo dalyvavimo projektai 541 699 Eur 

3. KA1 DiscoverEU įtraukties projektai 122 003 Eur 

4. KA2 Bendradarbiavimo partnerystės 1 539 692 Eur 

5. KA2 Nedidelio masto partnerystės 350 828 Eur 
 

 

 

  

  



 

 

 

KVIETIMAS KAIMO BENDRUOMENĖMS 

 
Priemonės tikslas teikti finansinę paramą kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų ne pelno projektams, skirtiems kaimo gyventojų bendruomeniškumo 

iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems poreikiams tenkinti (toliau – projektas). 

Kvietimo data Vyks nuo sausio 16 d. iki vasario 17 d. 

Galimi pareiškėjai 
kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija; rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai 
„sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), įskaitant VVG; nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai 
„sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), 

Kvietimo dydis 900 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis 

projektams, skirtiems materialinės bazės sukūrimui ir (arba) stiprinimui, didžiausia galima paramos suma galės siekti 4 tūkst. Eur. Projektams, 
skirtiems viešosioms erdvėms tvarkyti, didžiausia galima paramos suma galės siekti 5,5 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 95 
proc. tinkamų finansuoti šių projektų išlaidų, taigi prie projektų įgyvendinimo bendruomenės taip pat turės prisidėti piniginėmis lėšomis. 
  
Projektai, kurie susiję su renginių organizavimu, valstybės biudžeto lėšomis gali būti kompensuojami iki 100 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų. 
Didžiausia galima paramos suma skirstoma pagal kelis lygmenis. Kaimo bendruomenės projektas galės gauti iki 2,5 tūkst. Eur, rajono lygmeniu kaimo 
bendruomenes vienijančios organizacijos projektas – iki 4 tūkst. Eur. Didžiausia suma – iki 10 tūkst. Eur vienam projektui – gali tekti nacionaliniu 
lygmeniu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos projektui. 
 

Remiamos veiklos 

1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas; 
2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams; 
3. mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Seimo ir 

(ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti organizavimas. 

Remiamų projektų pobūdis 

• kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį, finansuojamas įrangos ir prekių įsigijimas siekiant sustiprinti ar sukurti bendruomenės 
materialiąją bazę; 

• kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį, finansuojami viešųjų erdvių ir (ar) viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimo, ir (ar) kūrimo, 
siekiant patenkinti gyvenvietės viešuosius poreikius (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas, sporto aikštynų atnaujinimas, 
paplūdimio įrengimas), ir priežiūros veiksmai; 

• kai projektas teikiamas pagal trečią veiklos sritį, finansuojami mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų 
kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, 
paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti organizavimo veiksmai. Paraiškoje gali būti prašoma paramos tik vienam renginiui. 



 

 

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

Anykščių VVG • Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui 

• Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ 
Vyksta iki 2023-01-16 

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

Rokiškio VVG • Parama verslui pradėti Vyks nuo 2023-01-20 iki 2023-02-22 

Joniškio VVG • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą, siekiant Sumanaus kaimo 

strateginių tikslų 
Vyks nuo 2023-01-20 iki 2023-02-20 

Jonavos VVG • Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius Vyksta iki 2023-01-13 

Skuodo VVG • Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui Vyksta iki 2023-01-31 

Pajūrio kraštas VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti Vyksta iki 2023-02-20 

Kėdainių VVG • Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“ 

• Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

Vyksta iki 2023-01-31 

Kupiškio VVG • Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas Vyksta iki 2023-01-16 

Lamatos žemė VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti Vyksta iki 2023-02-15 

Marijampolės VVG • Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo 

grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

• Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

Vyksta iki 2023-02-20 

Molėtų VVG • Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turismo potencialą ir kitus vietos išteklius Vyksta iki 2023-02-09 



 

Šalčininkų VVG • Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra 

• Parama Bendruomenių socialinės partnerystės iniciatyvoms 

• Parama socialinėms, kultūrinėms jaunimo bendradarbiavimo iniciatyvoms 

Vyksta iki 2023-01-20 

Širvintų VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

• Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas 

Vyksta iki 2023-01-16 

Švenčionių VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Vyksta iki 2023-01-13 

Tauragės VVG • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti Vyksta iki 2023-01-09 

Pagėgių VVG • Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, 

sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių 
Vyksta iki 2023-01-13 

Vilkaviškio krašto VVG • Jaunimo iniciatyvų skatinimas 

• Socialinių paslaugų teikimo skatinimas 
Vyksta iki 2023-01-19 

 

  



 

 

 

Susidomėjote ir turite papildomų klausimų, kreipkitės!  

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

 

Jurgita Peciulevičienė 

Pardavimų vadovė 

 

UAB „Teisa“  

Saltoniškių g. 12, LT- 08105 Vilnius 

Mob. Tel. +370 644 40757 

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

www.teisa.lt 
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