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Artūras Jakubavičius – Lietuvos inovacijų centras
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Vietoj įvado ...



Plėtra

Darbo 
jėga

Žinios

Kapitalas

Verslo plėtra



Finansavimo (pinigų)

šaltiniai

Privatūs investuotojai

Viešieji investuotojai

Pritraukti v.s. Uždirbti

Sutaupyti



Viešosios paramos galimybių verslui spektras

Kai pilnas šaldytuvas, bet nėra ką valgyti !



SUTAUPYTI: MTEPI mokesčių lengvatos

visus ar tik tuos, kuriuos būtina

Mokėti mokesčius reikia, bet ... 

➢ Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

(MTEP) sąnaudų lengvata (171 str.)

➢ Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto 

amortizacija (18 str.)

➢ Pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio 

projekto (461 str.)

➢ 5 proc. mokestis pelnui iš IN (57 str.)



ES viešosios investicijos 2021-2027

Galimybių laukas – „EURO LYGA“



https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/


https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
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LT viešosios investicijos 2021-2027

Galimybių laukas – „LT LYGA“



NPP - 2030 m.

Šaltinis: LRV

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/strateginis-valdymas-
1/strateginis-valdymas/nacionalines-pletros-programos

27-ios NACIONALINĖS PLĖTROS 

PROGRAMOS

Tame tarpe:

Aplinkos ministerijos:

1. Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos 

valdymo plėtros programa

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos:

2. Valstybės skaitmeninimo plėtros 

programa

3. Ekonomikos transformacijos plėtros 

programa

Energetikos ministerijos:

4. Energetikos plėtros programa

.....

Žemės ūkio ministerijos:

27. Žemės ūkio, maisto, kaimo plėtros 

ir žuvininkystės plėtros programa

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/strateginis-valdymas-1/strateginis-valdymas/nacionalines-pletros-programos
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Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (ang. Recovery and
Resilience facility, RRF)

NAUJOS KARTOS LIETUVA
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Naujos%20kartos%20Li
etuva%202021.pdf

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Naujos kartos Lietuva 2021.pdf
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Struktūriniai fondai 2021-2027
https://www.esinvesticijos.lt/lt//pasirengimas-2021-2027/2021-2027-m-es-fondu-investiciju-

programos-rengimas

https://www.esinvesticijos.lt/lt/pasirengimas-2021-2027/2021-2027-m-es-fondu-investiciju-programos-rengimas


2021–2027 M. SF INVESTICIJŲ PROGRAMOS PRIORITETAI

Programos prioritetai

Pažangesnė Lietuva (S ~ 23 %)

Žalesnė Lietuva (S ~ 15 %)

Geriau sujungta Lietuva

Socialiai atsakingesnė Lietuva

Piliečiams artimesnė Lietuva

Teisingos pertvarkos fondas

https://www.esinvesticijos.lt/lt//pasirengimas-2021-2027/2021-

2027-m-es-fondu-investiciju-programos-rengimas

https://www.esinvesticijos.lt/lt/pasirengimas-2021-2027/2021-2027-m-es-fondu-investiciju-programos-rengimas


NPP iki 2030 m.

2021–2027 m. ES SF lėšos

Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo priemonės 

lėšos

Kitos tarptautinės programos

Valstybės biudžeto lėšos

EIM PLĖTROS PROGRAMŲ PAŽANGOS PRIEMONĖS

https://eimin.lrv.lt/lt/ekonomikos-ir-inovaciju-

ministerija/administracine-informacija/planavimo-

dokumentai/pletros-programos

➢ SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS SKATINIMO 

SISTEMĄ

➢ ĮGYVENDINTI EKSPORTO KONKURENCINGUMO AUGIMĄ 

SKATINANČIAS PRIEMONES

➢ SKATINTI ĮMONES SKAITMENIZUOTIS

➢ SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS KLIMATUI 

EKONOMIKOS

➢ SKATINTI VERSLUMĄ IR KURTI PASKATAS ĮMONIŲ AUGIMUI

➢ SKATINTI TALENTŲ IR KOMPETENCIJŲ PASIŪLĄ PAŽANGIAI 

EKONOMIKAI

➢ GERINTI KONKURENCINĘ INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO 

APLINKĄ
Privačios lėšos

https://eimin.lrv.lt/lt/ekonomikos-ir-inovaciju-ministerija/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos


PRITRAUKTI: 

Paramos priemonių remtinos veiklos (PVZ.)



PRITRAUKTI: 

PPPP - SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS 

VEIKLOS SKATINIMO SISTEMĄ (veiklų PVZ.)



Šaltinis: EIM

PPPP - SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS 

SKATINIMO SISTEMĄ

11.1. Sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEPI veiklose juos įdarbinant, skatinamas IN kūrimas,

apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai (VVL):

•tikslinės grupės: MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ;

•projektų vykdytojai: MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ;

•siekiami rezultatai: paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos, RCR102 (2029 m. – 145);

•finansavimo apimtis: 134 753 200 Eur;

•finansavimo forma: subsidija.

11.3. Investuojama į naujų APV produktų kūrimo veiklas (kai produktas kuriamas siekiant MVĮ perorientavimo, 

investuojama pagal tvarios pramonės MVĮ transformacijos veiklą), apimančias nuo naujo produkto idėjos

vystymo, koncepcijos parengimo iki prototipo sukūrimo, komercinimo (SR):

• tikslinės grupės : MVĮ, didelės įmonės, jei jos bendradarbiauja su MVĮ;

• projektų vykdytojai: Nacionalinės plėtros įstaigos;

• siekiami rezultatai: paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos, RCR102 (2029 m. – 92);

• finansavimo apimtis: 53 891 226  Eur;

• finansavimo forma: Finansinė priemonė (paskolos).

12. Investicinė veikla: Skatinti 

netechnologinių inovacijų plėtrą (VVL)

•tikslinės grupės: MVĮ;

•projektų vykdytojai: MVĮ;

•siekiami rezultatai: produktų ar procesų

inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės

įmonės (MVĮ), RCR03 (2029 – 146); prekybos

ar organizacines inovacijas diegiančios MVĮ,

RCR04 (2029 m. – 340); vidines inovacijas

vykdančios MVĮ, RCR05 (2029 m. – 486);

•finansavimo apimtis: 15 000 000,00 Eur;

•finansavimo forma: subsidija.



Šaltinis: EIM

18. Investicinė veikla: Skatinti trumpų vertės kūrimo grandinių formavimąsi

ir plėtrą tarp MVĮ VVL regionuose

• tikslinės grupės: MVĮ;

• projektų vykdytojai: Nacionalinės plėtros įstaigos;

• siekiami rezultatai: privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą, (iš kurių: dotacijos, finansinės

priemonės), RCR02, 2029 m. sieks 13.852.588 Eur;

• finansavimo apimtis: 32,040 mln. Eur;

• finansavimo forma: finansinė priemonė (paskola, dalinis palūkanų kompensavimas kartu su darbo

užmokesčiui skirta subsidija).

16. Investicinė veikla: Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, leisiančius 

prisitaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos
• tikslinės grupės: MVĮ;

• projektų vykdytojai: MVĮ;

• siekiami rezultatai: MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir

verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (2029 m.– 41912);

• finansavimo apimtis: 20,0 mln. Eur;

• finansavimo forma: subsidija.

PPPP - SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS 

SKATINIMO SISTEMĄ

15.2. Skatinamos APV TUI į MTEP

veiklos, bendradarbiavimas ir

technologijų perdavimas tarp didelių

įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų

srityse (VVL):

• tikslinės grupės: MVĮ, didelės įmonės, 

kai jos bendradarbiauja su MVĮ;

• projektų vykdytojai: MVĮ, didelės 

įmonės, kai jos bendradarbiauja su 

MVĮ;

• siekiami rezultatai: paramą gavusiuose 

subjektuose sukurtos mokslo 

tiriamojo darbo vietos, RCR102 (2029 

m. – 18);

• finansavimo apimtis: 27 mln. Eur;

• finansavimo forma: subsidija.



PRITRAUKTI: 

PPPP - SKATINTI ĮMONES SKAITMENIZUOTIS 

(veiklų PVZ.)



Šaltinis: EIM

PPPP - SKATINTI ĮMONES SKAITMENIZUOTIS

Veikla

Galimi 

pareiškėjai

Finansavimo 

forma

Viešo/privataus 

finansavimo suma 

(tūkst. eurų)

2. Skatinti MVĮ skaitmeninimą, prioritetą teikiant tokiems e. komercijos 

modeliams diegti (S regionas, fokusas - S3)

MVĮ D 11 498,10 /

11 498,10

2. Skatinti MVĮ skaitmeninimą, prioritetą teikiant tokiems e. komercijos 

modeliams diegti  (VVL regionas, fokusas – tradiciniai verslai)

MVĮ D 20 000 /

20 000

3. Skatinti pramonės MVĮ įmonių gamybos procesų automatizavimą ir 

skaitmeninimo technologijų diegimą (pramonės skaitmeninimas) (VVL 

regionas)

Nac.

plėtros

įstaigos

FP su D 45 000 /

11 911

4. Skatinti aukštą pridėtinę vertę (APV)  kuriančių pramonės MVĮ įmonių 

verslo procesų skaitmeninimą) (S regionas)

Nac.

plėtros

įstaigos

FP su D 53 000 /

79 500

5. Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų 

grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir 

sprendimus (S regionas)

MVĮ D 15 000 /

6. Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti 

robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI) 

sprendimus.

Verslo 

paslaugų 

centrai

D 3 000 /



PRITRAUKTI: 

PPPP - SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS 

KLIMATUI EKONOMIKOS (veiklų PVZ.)



Šaltinis: EIM

PPPP - SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS 

KLIMATUI EKONOMIKOS (proj.)

Veikla
Galimi 

pareiškėjai

Finans. 

forma

Viešo/priv. 

finans. 

(tūkst. eurų)

1. Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių 

ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra:

1.1. Sukurti pramonei praktinių technologinių žinių ir sprendimų apsikeitimo 

platformą (Industry 4.0 Lab): 1.1.1.Infrastruktūros plėtra; 1.1.2.Konsultacinė veikla
ESIC D 4 235,00 /

1.2. Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą 

skatinančius projektus

Pramonės 

MVĮ
D 6 050,00 /

2. Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai:

2.1. skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t.y. tvarių produktų gamybą skatinančių, 

technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose S3 srityse (VVL regionas)

Pramonės 

MVĮ
D

26 500,00 /

22 574, 074

2.2. skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, 

technologijų diegimą įmonėse, veikiančiose S3 srityse (VVL regionas)

(Naudos gavėjai – įmonės)

Nacionalinė

s plėtros 

įstaigos

FP
45 750,00 /

12 110,294

2.3. AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos 

technologinių auditų, po kurių būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos 

prevencijos analizė, atlikimas; ekologiškas projektavimas; ekologinis ženklinimas; 

sertifikavimas (VVL regionas)

Pramonės 

MVĮ
D

2 750,00 /

485,294



Šaltinis: EIM

PPPP - SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS 

KLIMATUI EKONOMIKOS (proj.)

Veikla
Galimi 

pareiškėjai

Finansav

imo 

forma

Viešo/priv. 

finans. 

(tūkst. eurų)

3. Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse:

3.1. Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (S regionas)
Pramonės 

įmonės
D

40 325,67 /

40 325,67

3.2. Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (VVL regionas)
Pramonės 

įmonės
D

60 488,50 /

10 674, 44

4. Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas 

pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES ATL PS

ATL PS 

Pramonės 

įmonės

D+Sąly

gos

30 000,00 / 

57 500,00

5. Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (VVL regionas)
ATL PS 

Pramonės 

įmonės

D
20 000,00 / 

13 333,33

6. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose 

ES ATL PS

ATL PS 

Pramonės 

įmonės

D+Sąly

gos

10 000,00 / 

12 222,00



PRITRAUKTI: 

PPPP - ĮGYVENDINTI EKSPORTO 

KONKURENCINGUMO AUGIMĄ SKATINANČIAS 

PRIEMONES (veiklų PVZ.)



Šaltinis: EIM

PPPP - ĮGYVENDINTI EKSPORTO KONKURENCINGUMO 

AUGIMĄ SKATINANČIAS PRIEMONES (projektas)

Veikla Galimi pareiškėjai
Finansavimo suma 
(tūkst. eurų) (viešos 

/ privačios lėšos)
"Skatinti MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimą ir 
pristatymą užsienio rinkose" (Sostinės regionas)

MVĮ 10.000,0
10.000,0

„Skatinti į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo 
kūrimąsi ir augimą“ (VVL regionas)

Klasterio 
koordinatoriai

8.000,0
8.000,0

„Skatinti MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo 
veiklas“ (VVL regionas)

MVĮ 10.000,0
10.000,0

Proveržio sričių kelrodžių parengimas sektorių vystymuisi ir tarptautinei plėtrai VšĮ IA 120,0
Nuosavų produktų eksporto į tikslines rinkas rinkodaros kompetencijų 
didinimas 

VšĮ IA 1.280,0

Nuosavų produktų pristatymas tarptautinėse partnerių paieškos ir prekybos 
platformose 

VšĮ IA 800,0

Aukštųjų technologijų proveržio krypčių sektorinių centrų (angl. HUB) įkūrimas 
ir plėtojimas tikslinėse ne ES vidaus eksporto rinkose pagal Sumanios 
specializacijos prioritetus

Verslo 
asociacijos, 

klasterių 
koordinatoriai

6.900,0



Šaltinis: EIM

PPPP - ĮGYVENDINTI EKSPORTO KONKURENCINGUMO 

AUGIMĄ SKATINANČIAS PRIEMONES“(projektas)

Veikla Galimi pareiškėjai

Finansavimo suma 

(tūkst. eurų) (viešos 

/ privačios lėšos)

Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumo augimo skatinimas, įgyvendinant 

tarptautinių partnerysčių plėtros iniciatyvas

Verslo asociacijos 6.000,0

Lietuvos pristatymo užsienyje strategijos įgyvendinimas  VšĮ IA 4.500,0

Proveržio sričių tarptautinių renginių Lietuvoje organizavimas VšĮ IA 4.000,0

Nacionalinių stendų tarptautinėse parodose organizavimas VšĮ IA 8.400,0

Eksporto kompetencijų didinimo mokymai ir programos VšĮ IA 1.400,0

Sektorinių konsultantų tinklo paslaugos (ne ES rinkos) VšĮ IA 3.200,0

Lietuvos nacionalinių e-komercijos paviljonų ne ES šalyse veiklos užtikrinimas ir 

plėtra 

VšĮ IA 1.440,0

Sektorinių konsultantų paslaugos (ES rinkos) VšĮ IA 4.800,0

Skaitmeninių kontaktų paieškos įrankių užtikrinimas verslo plėtrai užsienyje VšĮ IA 1.040,0

Tarptautinių viešųjų pirkimų duomenų bazių užtikrinimas verslo plėtrai užsienyje VšĮ IA 1.200,0

Nuoseklus eksporto skatinimą vykdančių asmenų (tame tarpe diplomatų ir spec. 

atašė) kvalifikacijos tobulinimas, apimant mokymų programų organizavimą, 

naujų eksporto skatinimo priemonių paiešką ir pilotavimą 

VšĮ IA 680,0



PRITRAUKTI: 

PPPP - SKATINTI VERSLUMĄ IR KURTI PASKATAS 

ĮMONIŲ AUGIMUI (veiklų PVZ.)



Šaltinis: EIM

1.2.1. Tikslinių konsultacijų verslui teikimas:

•tikslinės grupės: – SVV;

•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;

•siekiami rezultatai: 1550 SVV subjektų gavusių

konsultacijas);

•finansavimo apimtis: 7 680 000 EUR;

•finansavimo forma: subsidija.

PPPP - SKATINTI VERSLUMĄ IR KURTI PASKATAS 

ĮMONIŲ AUGIMUI

1.2.2. MVĮ augimo skatinimas per transformaciją:

•tikslinės grupės: – SVV;

•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;

•siekiami rezultatai: 227 VMĮ gavusių paslaugas;

•finansavimo apimtis: 700 000 EUR;

•finansavimo forma: subsidija.

1.2.3. Tarptautinė mentorystės programa „Verslas

verslui“:

•tikslinės grupės: – SVV;

•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;

•siekiami rezultatai: 80 VMĮ gavusių paslaugas;

•finansavimo apimtis: 2 880 000 EUR;

•finansavimo forma: subsidija.

1.2.4. Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio

nuosmukio (VVL):

•tikslinės grupės: – SVV;

•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;

•siekiami rezultatai: 154 VMĮ pasinaudojusios parama;

•finansavimo apimtis: 5 000 000 EUR;

•finansavimo forma: subsidija.



Šaltinis: EIM

1.3.1. Viešųjų paslaugų perdavimo skatinimas teikiant ekspertinio konsultavimo paslaugas :

•tikslinės grupės: – LR Savivaldybių administracijų atstovai;

•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;

•siekiami rezultatai: 48 savivaldybės parengusios pirkimo planus;

•finansavimo apimtis: 616 000 EUR;

•finansavimo forma: subsidija.

PPPP - SKATINTI VERSLUMĄ IR KURTI PASKATAS 

ĮMONIŲ AUGIMUI

1.3.2. Socialinio verslo akseleravimas su mentoryste bei palydimąja subsidija:

•tikslinės grupės: – SVV;

•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;

•siekiami rezultatai: 120 socialinių verslų gavusių paslaugas ;

•finansavimo apimtis: 1 140 000 EUR;

•finansavimo forma: subsidija.



Šaltinis: EIM

1.3.5. Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą (1 poveiklė):

•tikslinės grupės: – SVV regionuose;

•projektų vykdytojai: – Verslo inkubatoriai, verslo centrai, skaitmeninių inovacijų centrai, bendradarbystės centrai 

„Spiečius“ (VšĮ „Inovacijų agentūra“);

•siekiami rezultatai: 188 naujos įmonės, sugebėjusios išlikti rinkoje;

•finansavimo apimtis: 8 794 271 EUR;

•finansavimo forma: subsidija.

PPPP - SKATINTI VERSLUMĄ IR KURTI PASKATAS 

ĮMONIŲ AUGIMUI

1.3.5. Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą (2 poveiklė):

•tikslinės grupės: – SVV regionuose;

•projektų vykdytojai: – nacionalinės agentūros

•siekiami rezultatai: 204 naujos įmonės, sugebėjusios išlikti rinkoje;

•finansavimo apimtis: Rizikos kapitalas: 9 395 784,75 EUR; paskolos: 13 956 818,19 Eur; dalinis palūkanų

kompensavimas: 446 917,04 EUR

•finansavimo forma: fiansinė inžinerija.
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EIM kvietimų planas (1)

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-11/ad04c9d0c618bca3797f3d4da9007fc75a6a43346b27390122eac903a81633ed.xlsx

KVIETIMŲ TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS PLANAS

Kvietimo
numeris

Kvietimo
pavadinimas

Pažangos 
priemonė
s numeris

Pažangos 
priemonės 

pavadinimas

Finansuojamos 
veiklos

Pareiškėjai
Kvietimo 

suma (tūkst. 
eurų)

Max. suma 
projektui 

(tūkst. eurų)

Nuosavas 
įnašas 

(tūkst. eurų)

Sostinės 
regionas

VVL 
regionas

Kvietimo 
pradžia

Kvietimo
pabaiga

02-011-K AEI pramonei 05-001-
01-04-02

Skatinti įmones 
pereiti link 

neutralios klimatui 
ekonomikos

Skatinti 
atsinaujinančių 

energijos išteklių 
diegimą pramonės 

įmonėse

Pramonės 
įmonės

10,000 300 6 666,7 - 10,000 2022-11 2023-02

02-012-K MVĮ 
atsigavimas

05-001-
01-08-09

Skatinti verslumą ir 
kurti paskatas 

įmonių augimui

Skatinti greitesnį 
MVĮ atsigavimą po 

ekonominio 
nuosmukio

MVĮ 2 500 15 2,500 - 2,500 2022-11 2023-02

02-013-K Energetinis 
efektyvumas 

pramonei

05-001-
01-04-02

Skatinti įmones 
pereiti link 

neutralios klimatui 
ekonomikos

Didinti energijos 
vartojimo 

efektyvumą 
pramonės įmonėse

Pramonės 
įmonės

35,000 900 17 705,9 15 000 20,000 2022-11 2023-02

02-014-K InoStartas 05-001-
01-05-07

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

MPEP ir 
patentavimas

MVĮ, didelės 
įmonės, kai 

bendradarbia
uja su MVĮ

1 800 200 1 564,2 - 1,800 2022-11 2023-02

02-019-K InoPažanga 05-001-
01-05-07

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

MPEP ir 
patentavimas

MVĮ, didelės 
įmonės, kai 

bendradarbia
uja su MVĮ

20,000 1,200 17 380,4 - 20,000 2023-01 2023-05

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-11/ad04c9d0c618bca3797f3d4da9007fc75a6a43346b27390122eac903a81633ed.xlsx


EIM kvietimų planas (2)
https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-11/ad04c9d0c618bca3797f3d4da9007fc75a6a43346b27390122eac903a81633ed.xlsx

KVIETIMŲ TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS PLANAS
02-020-K InoBranda 05-001-01-

05-07
Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

MPEP ir 
patentavimas

MVĮ, didelės 
įmonės, kai 

bendradarbia
uja su MVĮ

15 000 2,000 13 035,3 - 15,000 2023-01 2023-05

02-025-K Startuolis 05-001-01-
05-07

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

Skatinti produkto 
idėjos vystymas per 

hakatonus ir 
inkubavimo 
paslaugas

Inovacijų ir 
technologijų 
perdavimo 

centrai

8,500 850 1,275 - 8,500 2023-02 2023-05

02-026-K Expo 
klasteris

05-001-01-
11-04

Įgyvendinti 
eksporto 

konkurencingumo 
augimą 

skatinančias 
priemones

Į eksportą 
orientuotų, į bendrą 

vertės grandinę 
susijungusių MVĮ 
tinklo kūrimosi ir 

augimo skatinimas

Klasterio 
koordinatoriai

4,000 320 4,000 - 4,000 2023-03 2023-06

02-030-K EcoInovacij
os

05-001-01-
04-02

Skatinti įmones 
pereiti link 

neutralios klimatui 
ekonomikos

Aplinkosaugos 
vadybos standartų 

diegimas ir (ar) 
gamybos 

technologinių auditų 
atlikimas

Pramonės 
MVĮ

1,000 80 176,5 
(privačios 

lėšos)

- 1,000 2023-04 2023-07

02-033-K MVĮ 
skaitmenini

mas

05-001-01-
05-05

Skatinti įmones 
skaitmenizuotis

Investicijos 
e. komerci-jos 

modeliams diegti

MVĮ 12,000 70 12,000 5,000 7,000 2023-06 2023-10

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-11/ad04c9d0c618bca3797f3d4da9007fc75a6a43346b27390122eac903a81633ed.xlsx


EIM kvietimų planas(3)
https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-11/ad04c9d0c618bca3797f3d4da9007fc75a6a43346b27390122eac903a81633ed.xlsx

KVIETIMŲ TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS PLANAS
02-034-K InoKonsultacijos 05-001-

01-05-
07

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

MTEPI partnerių paieškos, 
žinių/technologijų perdavimo, 

MTEPI veiklos skatinimo 
konsultavimos paslaugos

MVĮ 4 000 25 4 000 - 4 000 2023-06 2023-10

02-035-K Įgūdžiai MVĮ 05-001-
01-05-

07

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

Ugdyti MVĮ reikalingus 
darbuotojų įgūdžius

MVĮ 7 500 100 2 867,6 2 500 5 000 2023-06 2023-10

02-036-K Expo galimybės 05-001-
01-11-04

Įgyvendinti eksporto 
konkurencingumo 

augimą skatinančias 
priemones

MVĮ veiklos tarptautiškumo ir 
naujų eksporto rinkų 
identifikavimo veiklų 

skatinimas

MVĮ 5 000 100 5 000 - 5 000 2023-06 2023-10

02-037-K Expo galimybės 
pažangiems

05-001-
01-11-04

Įgyvendinti eksporto 
konkurencingumo 

augimą skatinančias 
priemones

MVĮ aukštos pridėtinės vertės 
produktų ir paslaugų 

sertifikavimo ir pristatymo 
užsienio rinkose skatinimas

MVĮ 5 000 150 5 000 5 000 - 2023-06 2023-10

02-039-K Žaliasis 
eksperimentas

05-001-
01-04-

02

Skatinti įmones pereiti 
link neutralios klimatui 

ekonomikos

Investicijos į inovatyvių 
aplinkai draugiškų 

technologijų kūrimą, 
demonstravimą MVĮ

Pramonės MVĮ 8 000 500 7 418,6 - 8 000 2023-06 2023-10

02-040-K Netechnologinė
s inovacijos

05-001-
01-05-

07

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

Investicijos į prekės ženklų, 
įmonės proceso (išskyrus 
skaitmeninių technologijų 

diegimą), dizaino ir 
organizacines inovacijas, ypač 
tvarių ir didinančių integraciją į 
tarptautines vertės grandines 

verslo modelių plėtrą

MVĮ 5 000 140 882,353 - 5 000 2023-09 2023-12

... 

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-11/ad04c9d0c618bca3797f3d4da9007fc75a6a43346b27390122eac903a81633ed.xlsx


INOVACIJŲ AGENTŪRA https://lvpa.lt/lt/kvietimai-269

INVEGA https://invega.lt/verslui/20

MITA https://mita.lrv.lt/lt/kvietimai

APVA https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/

NMA https://www.nma.lt/index.php/parama/12?tab=1

LMT https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-

planas/2287/vykstantys

CVPA https://www.cpva.lt/kvietimai/62

Finansavimo galimybių meniu (2)
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https://invega.lt/verslui/20
https://mita.lrv.lt/lt/kvietimai
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https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/vykstantys
https://www.cpva.lt/kvietimai/62


https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-

09/0d8d93e31c10fba284bec3f3ef1d72754a58d2035b3a5dd1d2f38d45dabb6071.docx

Finansavimo galimybių meniu, pvz. (3)

Priemonė Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ investicinės veiklos 

„Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“

Remiama veikla: antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos ir kaštų optimizavimo, plano parengimas

Fondas: 2 500 000 eurų

Pareiškėjai: MVĮ

Parama projektui (12 mėn.): 12 000 – 30 000 eurų

Paramos dalis: 50 proc.

Prioritetas:

-Pareiškėjo pajamų kritimo mastas (iki 70 balų)

-Siekis įgyvendinti plano nuostatas (iki 30 balų)

- veikia ne trumpiau kaip 3 metus

- 2019 m., iki COVID-19 pandemijos metinės pajamos

iš savo pagamintos produkcijos sudarė ne mažiau kaip

51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje, buvo

didesnės negu 200 000 Eur, tačiau atėjus COVID - 19

jos sumažėjo daugiau kaip 10 proc. 2020 m. palyginus

su 2019 m.

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-09/0d8d93e31c10fba284bec3f3ef1d72754a58d2035b3a5dd1d2f38d45dabb6071.docx


https://e-

seimas.lrs.lt/rs/lasupplement/TAP/169e929042dd11edbf47f0036855e731/564a2bf2447411edb726

9d52b4d4fd38/format/ISO_PDF/

Finansavimo galimybių meniu, pvz. (4)

Priemonė „ĮMONIŲ INOVACINĖS VEIKLOS (PRODUKTŲ KOMERCIALIZAVIMO) SKATINIMAS“ 

Remiama veikla: produktų, sukurtų vykdant MTEPI veiklas, pateikimas į rinką (dizaino veikla; rinkodaros ir

prekių ženklų vertės kūrimo veikla; veiklos, susijusios su intelektine nuosavybe, intelektinės nuosavybės

apsauga ir teisių į ją įsigijimą, įskaitant sertifikavimą; programinės įrangos kūrimo veikla)

Fondas: 422 000 eurų

Pareiškėjai: VMĮ

Parama projektui (iki 2022.12.10): iki 10 500 eurų

Paramos dalis: 80 proc.

Prioritetas:
-Turimo produkto verslo plėtros potencialas

-Produkto inovatyvumas

-Inovacijos naujumas

-MTEP vykdymas ir išlaidų deklaravimas

- Įsteigta iki 2021 m. gruodžio 31 d.

- apyvarta per paskutinius finansinius metus (iki

paraiškos pateikimo) yra ne mažesnė kaip 5 000

Eur

- yra įtrauktas į VMĮ viešai skelbiamą sąrašą

„Juridiniai asmenys, kuriems be pateikto prašymo

taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl

COVID-19“

https://e-seimas.lrs.lt/rs/lasupplement/TAP/169e929042dd11edbf47f0036855e731/564a2bf2447411edb7269d52b4d4fd38/format/ISO_PDF/


https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/es_parama/2021_2027/2%20prioritetas/Skatinti%20atsinaujinan%C4%8Di%C5%B3%20energijos%20i%C5%A1tekli%C5%B3%20diegim%C4%85%20pramon%C4%97s%20

%C4%AFmon%C4%97se%20(Vidurio%20ir%20vakar%C5%B3%20Lietuvos%20regionas)/20220908_PFSA_AEI_pramon%C4%97s%20%C4%AFmon%C4%97ms_PFSA_projektas_v2.docx

Finansavimo galimybių meniu, pvz. (5)

Priemonė „SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS KLIMATUI 

EKONOMIKOS“ VEIKLOS „SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 

DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE“ (VVL regionas)

Remiama veikla: AEI diegimas

Fondas: 10 000 000 eurų

Pareiškėjai: pramonės įmonės, gaminantis vartotojas

Parama projektui (18 mėn.): 6 750 - 225 000 eurų

Paramos dalis: 45/55/65 proc.

Prioritetas:

- planuojamų įdiegti AEI dalis bendrame energijos sąnaudų balanse (iki 60 balų)

- planuojami įdiegti AEI (kW)/ prašoma parama (iki 30 balų)

- neturi AEI (10 balų)

- Atliktas energijos vartojimo auditas

- > 3 metus veikianti pramonės įmonė,

kurios vidutinės metinės pajamos iš

savo pagamintos produkcijos per

pastaruosius dvejus finansinius metus

> 300 000 Eur, jeigu pramonės

įmonė yra didelė įmonė, ir > 145 000

Eur, jeigu pramonės įmonė yra MVĮ



https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-10/36d8ec2d196447c7b79b8fa32c0df45ffa20a7de462c4d04d3d5f73637e8ce53.docx

Finansavimo galimybių meniu, pvz. (6)

Priemonė „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ poveiklės „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“ (VVL regionas) 

Remiama veikla: (ą) MTEP; (2) patentavimas (iki 30 t.eur)

Fondas: 1 800 000 eurų (iš 6 800 000)

Pareiškėjai: įmonės, pradedantys inovatoriai

Partneriai (iki 50 proc. biudžeto): MVĮ; didelės įmonės, MSI

Parama projektui (18 mėn.): 40 000 - 200 000 eurų

Paramos dalis: (1) iki 80 proc. (MTEP-25/50; + MVĮ-10/20; + 15); (2) 85 proc. (de minimis)

Prioritetas:
- Komercinimo potencialas (iki  TPL pradžia/pabaiga) (iki 35 balų)

- Pajamos iš komercinimo / tinkamos finansuoti išlaidos (iki 25 balų)

- Naujumas gal Oslo vadovą (iki 20 balų)

- Sukurtų tyrėjų (pilni etatai) (iki 20 balų)

- Sumani specializacija

- vykdantis veiklą ne < 1 m., kurio

pajamos > 3000 EUR

- arba vykdantis veiklą > 1 m., bet

neturintis patirties MTEP srityje,

kurio pajamos per paskutinius

finansinius metus > 3000 eurų

- vienas iš pareiškėjų/partnerių VMĮ



Galimi pareiškėjai 

(baigtinis sąrašas)

AB „Akmenės cementas“
AB „Palemono keramikos 
gamykla“

UAB „Kauno stiklas“
AB „Panevėžio stiklas“
AB “Grigeo Klaipėda“
AB “Grigeo“
AB „Achema“
AB „Nordic Sugar Kėdainiai“
AB „Klaipėdos mediena“
UAB „IKEA Industry Lietuva“
UAB „NEO GROUP“
UAB „Paroc“
AB „Roquette Amilina“

Modernizavimo fondo 

priemonės, pvz. (1)

Energijos vartojimo efektyvumą didinančių 

gamybos technologijų diegimas pramonės 

įmonėse, dalyvaujančiose ES ATLPS 

(30 mln. EUR; 30/40 %; iki 10 mln. EUR)

+

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 

pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES ATLPS 

(10 mln. EUR; 45 %; iki 2,5 mln. EUR)

Reikalingas “Energijos vartojimo auditas”
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... ieškantiems paramos priemonių



Galimi klystkeliai

„Pasidaryk pats“ v.s. Naudotis pagalba

Prokuroras v.s. Advokatas

Realybė v.s. Utopija

Viešasis konsultantas v.s.Privatus konsultantas



Viešoji pagalba

(LVPA, Versli Lietuva+MITA funkcijos)

Mokslo ir technologijų parkai

Verslo informaciniai centrai

Verslo inkubatoriai

Skaitmeninių inovacijų centrai

Turizmo ir verslo informaciniai centrai
Verslo asociatyvinės struktūros



Fotolia nuotr. / Gydytojas ir pacientė

Efektyvių finansavimo galimybių beieškant

Išlikti negalima išnykti !
Kur padėsime kablelį?



VšĮ Lietuvos inovacijų centras

Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius
Tel.: +370 5 235 61 16   Faks.: +370 5 213 27 81

lic@lic.lt

Artūras Jakubavičius
+370 687 36632

a.jakubavicius@lic.lt
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