
Kaip parengti tinkamą 
„Eco-novacijos LT+“
projektą?

2 0 2 0 m . g e g u ž ė s  6  d .  

Ve r s l o  s k a t i n i m o  p r o j e k t ų  
s k y r i a u s  v e d ė j a

G i n t a r ė  K u n c a i t y t ė



FR

ECO-INOVACIJOS LT+

III kvietimo biudžetas –
32,0 mln. Eur.

Skirtas finansavimas –
43 mln. Eur

Numatyti 4 
kvietimai teikti 

paraiškas.

Priemonei skirtas
finansavimas –
86,9 mln. Eur

I kvietimo biudžetas –
27,5 mln. Eur.

Skirtas finansavimas –
4,5 mln. Eur

II kvietimo biudžetas –
35,0 mln. Eur.

Skirtas finansavimas –
17,8 mln.  Eur

IV kvietimo biudžetas–
22 mln. Eur.

Kvietimo pabaiga –
2020 m. liepos 27 d.



FR
ECO-INOVACIJOS LT+

skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones
(toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti
neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Priemonės tikslas:

Finansuojama veikla:
technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio
efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja
neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos
apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių
išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai.



FR
Kas yra technologinės ekoinovacijos?

Tai naujų ar ženkliai pagerintų gaminių ir (arba) paslaugų, naujų ar ženkliai
pagerintų technologinių procesų (susijusių su įrenginių, technologijų
keitimu), kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis
aplinkai, skatinama pramonės simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos
apsaugos efektas, diegimas įmonėje.



PROJEKTE TURI BŪTI:

Į d i e g t a s ( - i )  
t e c h n o l o g i n i s ( - i a i )  
p r o c e s a s ( - a i )

ir (arba)

Siekiant mažinti neigiamą 
poveikį aplinkai ir (arba) 
tausoti gamtos išteklius

Gaminami gaminiai ir 
(arba) teikiamos paslaugos

Siekiant taupyti gamtos 
išteklius ir (arba) žaliavas
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JEI DIEGIAMOS TECHNOLOGINĖS EKOINOVACIJOS SKIRTOS 
PRODUKTO (-Ų) GAMYBAI ir (arba) PASLAUGŲ TEIKIMUI

Antrinių žaliavų atgavimu ir panaudojimu gamybos procesuose arba 
kitiems naudingiems tikslams.

Gaminio arba paslaugos pakeitimas: gaminio savybių modifikavimas siekiant sumažinti 
gaminio poveikį aplinkai jo viso būvio ciklo metu (remiantis ekologinio projektavimo 
principais).

Gaminių gamyba iš antrinių žaliavų, naujojo gaminio gamyba iš antrinių 
žaliavų, paslaugų, naudojant antrines žaliavas, teikimas

Žaliavų pakeitimas: esamų žaliavų ir (arba) papildomų medžiagų pakeitimas mažiau 
kenksmingomis arba naudojimas tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis yra ilgesnis, t. 
y. suvartojama mažiau medžiagų.

Produkto(-ų) gamyba ir (arba) paslaugų teikimas (turi būti bent viena sąlyga):

Siekiant taupyti gamtos išteklius 
ir (ar) žaliavas



FR
JEI DIEGIAMOS TECHNOLOGINĖS EKOINOVACIJOS 
SKIRTOS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ DIEGIMUI

Įrangos pakeitimas: esamos gamybos įrangos modifikavimas, kurį atlikus bus pagerintas 
proceso efektyvumas ir sumažinta tarša.

Technologijos pakeitimai: technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (ar) šių 
pasiūlymų sintezė siekiant, kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtos 
išteklių sąnaudos.

Proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir 
(ar) tausoti gamtos išteklius.

Diegiamas(-i) technologinis(-iai) procesas(-ai)
Siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) 
tausoti gamtos išteklius

Įmonei turi būti taikomas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas dėl oro taršos/vandens
taršos/atliekų susidarymo ar taršos leidimas dėl oro taršos/vandens taršos.
LVPA kartu su paraiška pateikiami šie leidimai ir kiti Aprašo 59.9 punkte įvardinti dokumentai.

(turi būti bent viena sąlyga):
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KOKIA TURI BŪTI INVESTICIJA?

Investicija

susijusi su esamos įmonės pajėgumo
didinimu

susijusi su esamos įmonės produkcijos
įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus
produktus

susijusi su esamos įmonės bendro
gamybos proceso esminiu keitimu

investicija negali būti susijusi su naujos įmonės
kūrimu



FRAPRAŠO PAKEITIMŲ TOP 5:

Projekto įgyvendinimo pradžia ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo

Kartu su paraiška turi būti pateiktas atliktas gaminių gamybos ar paslaugų teikimo poveikio 
aplinkai įvertinimas taikant būvio ciklo įvertinimo metodiką

Pakeisti prioritetiniai projektų atrankos kriterijai, naujai įtraukti 3 kriterijai, iš viso taikomi 6 
prioritetiniai atrankos kriterijai.

Medžiagoms, iš kurių planuojama gaminti gaminius neturi būti taikomi 2019 m. birželio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 „Dėl tam tikrų plastikinių gaminių 
poveikio aplinkai mažinimo“ ir kitų ES ir (arba) nacionalinės teisės aktų apribojimai

Sumažintas ekologinių projektavimo savybių skaičius, už kurias suteikiamas prioritetinis balas.



FRREIKALAVIMAI PROJEKTUI (I)

Prisidedama
prie darnaus 

vystymosi principo 
įgyvendinimo 

(technologinių 
procesų 

diegimas/produktų 
gamyba/paslaugų 

teikimas)

Projekto pradžia ne 
anksčiau nei
po paraiškos 

registravimo dienos

Projekto 
įgyvendinimo 

pradžia ne vėliau 
kaip per 3 mėn. 

nuo projekto 
sutarties 

pasirašymo

Projekto veiklų 
įgyvendinimo 

trukmė –
iki 36 mėn.

Atliktas gaminių 
gamybos ar paslaugų 

teikimo poveikio 
aplinkai įvertinimas 
taikant būvio ciklo 

įvertinimo metodiką



FRREIKALAVIMAI PROJEKTUI (II)

Privalomi 
stebėsenos 
rodikliai:

• produkto stebėsenos rodiklis
„Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“;

• produkto stebėsenos rodiklis
„Investicijas gavusiose įmonėse įdiegtos
technologinės ekoinovacijos“;

• rezultato stebėsenos rodiklis
„Investicijas gavusių įmonių investicijų į technologines 
ekoinovacijas padidėjimas“
(rodiklio siekiama 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos).

Produkto stebėsenos rodiklis „Privačios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“ – neprivalomas.
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TINKAMAS PAREIŠKĖJAS (I)

atitinka labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės statusą (MVĮ) 

veikia ne trumpiau kaip vienerius metus 

vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius
3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė
mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur

nepriskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai
€
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TINKAMAS PAREIŠKĖJAS (II)

nevykdo komunalinių atliekų paruošimo perdirbimui veiklą (R12 ir (ar) S5)

neveikia neremtinose srityse pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą

planuoja gaminti gaminius iš medžiagų, kurioms nėra taikomi 2019 m. birželio 5 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 „Dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio
aplinkai mažinimo“ ir kitų ES ir (arba) nacionalinės teisės aktų apribojimai

JAR yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius

užtikrina nuosavos dalies į projektą lėšų finansavimą

€



FR
TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

4 išlaidų kategorija
„Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“

technologinių ekoinovacijų
(įrangos ir įrenginių) įsigijimas  arba 
lizingo (finansinės nuomos) išlaidos 

5 išlaidų kategorija
„Projekto vykdymas“

tikslinių transporto priemonių, skirtų 
projekto veiklai vykdyti, pirkimo ir 
lizingo (finansinės nuomos) išlaidos

darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis 
ekoinovacijomis, darbo užmokestis

darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines 
atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas 
kasmetines atostogas bei vykdančiojo personalo 
išmokos už papildomas poilsio dienas

lizingo laikotarpis ne ilgesnis už projekto trukmę

visas įsigyjamas turtas turi būti naujas

DU išlaidos turi atitikti Aprašo 43 p. lentelėje 
nurodytas papildomas 3 sąlygas

jei projekte numatomas įrangos įsigijimo ir DU išlaidų derinys, tinkamos finansuoti išlaidos neturi viršyti
įrangos įsigijimo ar DU nurodytų išlaidų, atsižvelgiant į tai, kurios yra didesnės.
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FINANSAVIMAS

Kvietimo biudžetas

22 000 000 Eur

Minimalus finansavimas –

50 000 Eur

Maksimalus finansavimas –

1 500 000 Eur

45 proc. 
intensyvuma

s

vidutinei įmonei

35 proc. 
intensyvuma

s

labai mažai įmonei ir 
mažai įmonei
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Projekto naudos ir kokybės vertinimas

Pareiškėjo investicijų į technologines ekoinovacijas padidėjimas per 3 metus po 
projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, procentais.

Pareiškėjo projekte planuojamų gaminti gaminių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų 
ekologinio projektavimo savybių kiekis

Įgyvendinus projektą mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (mažėja oro, 
vandens tarša, susidaro mažiau atliekų), procentais.

Pareiškėjas perorientuoja gamybą, siekdamas atsisakyti gamyboje naudojamų medžiagų, kurioms 
yra taikomi 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 „Dėl tam 
tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo“ ir kitų Europos Sąjungos ir (arba) nacionalinės 
teisės aktų apribojimai.

≥ 20 balų

Pareiškėjas planuoja gaminti gaminius, sudarytus iš savo antrinių žaliavų, ir (arba) teikti 
paslaugą, kuriai būtų naudojamos jo antrinės žaliavos.

1

4

3

2

5

Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos atitinka Sumanios specializacijos 
programos nuostatas

6
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Pareiškėjo investicijų į technologines ekoinovacijas padidėjimas 
per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, 
procentais.

1

Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kuriuose
pareiškėjo investicijų dalis į technologines ekoinovacijas bus
didesnė (proc.).

Investicijas gavusios įmonės investicijų į technologines
ekoinovacijas padidėjimas skaičiuojamas pagal formulę:
F=P/B*100 proc.
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Pareiškėjo projekte planuojamų gaminti gaminių ir (arba) 
planuojamų teikti paslaugų ekologinio projektavimo savybių 
kiekis

2

Prioritetinis balas suteikiamas, kai projekto metu planuojami gaminti gaminiai 
ir (arba) teikiamos paslaugos apima kuo daugiau ekologinio projektavimo 
savybių: 
- mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis;
- naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis arba iš viso nenaudojama 
jokių kenksmingų medžiagų;
- gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui. 

Daugiau balų bus suteikiama projektams, pagal kuriuos bus įdiegta
daugiau ekologinio projektavimo savybių.
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Įgyvendinus projektą mažėja neigiamas ūkinės veiklos 
poveikis aplinkai (mažėja oro, vandens tarša, susidaro mažiau 
atliekų), procentais.

3

Taikoma kai projekte yra numatyta diegti technologinius procesus, kuriuos įdiegus 
mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai)

Kriterijus vertinamas trimis aspektais:
✓ mažėja oro tarša;
✓ mažėja vandens tarša;
✓ susidaro mažiau atliekų.

Lyginami duomenys paraiškos pateikimo metu su duomenimis trys metai po projekto
veiklų įgyvendinimo pabaigos.

Didžiausias neigiamo poveikio aplinkai pokytis pagal kiekvieną kriterijaus dalį atskirai (oro tarša, vandens
tarša, mažesnis atliekų kiekis) yra vertinamas 5 balais.
Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kuriuose daugiausia sumažės neigiamas poveikis aplinkai.
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Pareiškėjas planuoja gaminti gaminius, sudarytus iš savo 
antrinių žaliavų, ir (arba) teikti paslaugą, kuriai būtų 
naudojamos jo antrinės žaliavos.

4

Prioritetinis balas suteikiamas, kai pareiškėjas planuoja gaminti gaminius,
sudarytus iš savo antrinių žaliavų ir (arba) teikti paslaugą, kuriai būtų
naudojamos jo antrinės žaliavos.

Jeigu atitinka, bus skiriami 5 balai, jeigu neatitinka – 0 balų.
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https://i.frg.im/PApfnhsS/for-ebay-illustration.jpg

Pareiškėjas perorientuoja gamybą, siekdamas atsisakyti gamyboje
naudojamų medžiagų, kurioms yra taikomi 2019 m. birželio 5 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 „Dėl tam
tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo“ ir kitų
Europos Sąjungos ir (arba) nacionalinės teisės aktų apribojimai.

5

Prioritetas suteikiamas projektams, kuriuos įgyvendindamas pareiškėjas
perorientuoja gamybą, siekdamas atsisakyti gaminių iš medžiagų, kurioms yra
taikomi Direktyvos ir kitų Europos Sąjungos ir (arba) nacionalinių teisės aktų
apribojimai.

Jeigu atitinka, bus skiriami 5 balai, jeigu neatitinka – 0 balų.
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Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos atitinka
Sumanios specializacijos programos nuostatas

6

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos diegti
technologinės ekoinovacijos atitinka bent vieną Sumanios specializacijos
programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą.

Jeigu atitinka, bus skiriami 5 balai, jeigu neatitinka – 0 balų.
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PARAIŠKOS PRIEDAI (I) 

Investicija

verslo planas

Aprašo 4 priedas

finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai

dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžetą – komerciniai 
pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas

smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) deklaracija

4
PRIEDAS
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PARAIŠKOS PRIEDAI (II) 

Investicija

dokumentus, pagrindžiančius, kad pareiškėjas yra atlikęs gaminių gamybos ar
paslaugų teikimo poveikio aplinkai įvertinimą taikant būvio ciklo įvertinimo metodiką

TIPK leidimas dėl oro taršos/vandens taršos/atliekų susidarymo ar taršos leidimas
dėl oro taršos/vandens taršos ir kiti Aprašo 59.9 punkte įvardinti dokumentai
(taikoma, tik kai projekte yra numatyta diegti technologinius procesus)

patvirtintas paskutinių ataskaitinių finansinių metų (2019 m.) finansinių ataskaitų
rinkinys (netaikoma – jei pateikta JAR)

€

PVM klausimynas (jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis) 
PVM

€
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IKI SUTARTIES PASIRAŠYMO:

pateikti parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir/ar atsakingos institucijos
sprendimą ar atrankos išvadą
(jei neprivaloma – pateikiamas laisvos formos raštas)

įregistruoti NT registre daiktinės teises į nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas
įgyvendinant projektą

€

pateikti ketinimų protokolus (ar kitus tai pagrindžiančius dokumentus) žaliavos 
(atliekų) gavybai užtikrinti
(jei planuojama naujo produkto gamyba ir tai nėra savo gamybos proceso atliekos)

€

sudaryti ir pateiktį sutartį dėl paskolos
(jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola)

PAV



FRRezultato stebėsenos rodiklio pildymas:

€

1

2

1

2



FRProjekto atitiktis horizontaliesiems 
principams

€



FREcoinovacijų projektai

28

Videoklipas, kviečiantis užsienio investuotojus į Lietuvą

UAB „Didmena“, spaustuvė

• ISO 14001 standartas.
• Aplinkosaugos auditas.
• Ekologinis projektavimas

(brošiūros, lankstinukai,
pakuotės).

• Šešių spalvų ofsetinės 
spaudos mašina bei 
spaudos plokščių 
gamybos aparatas. 

UAB „A. Jasevičiaus baldai“, 
baldų gamyba

• ISO 14001 standartas.
• Aplinkosaugos auditas.
• Ekologinis projektavimas

(stalai, kėdės).
• frezavimo įranga, 

pjovimo, obliavimo, 
staklės, kt. 

UAB „Aclean LT“, švaros 
paslaugos

• Aplinkosaugos auditas.
• skalbimo linija su

vandens valymo įranga,
kuri veiks ekologiškos
technologijos pagrindu.
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Paraiškų teikimas per DMS

€

Paraiškos gali būti teikiamos tik naudojantis duomenų
mainų svetaine (DMS). Visa aktuali informacija DMS
naudotojams skelbiama adresu:
http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219

Paraiškų pateikimo terminas 2020-07-27  24 val.
(paraiškų pateikimo per DMS konsultacijos – iki 2020-07-27 16 val.)

Informaciją, kaip lengviau, greičiau ir sklandžiau užpildyti
paraišką, galite rasti adresu: http://lvpa.lt/infografikas-5/

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219
http://lvpa.lt/infografikas-5/


S u s i s i e k  e l .  p a š t u :  

e c o i n o v a c i j o s @ l v p a . l t

w w w. l v p a . l t

N o r i p i r m a s g a u t i n a u j i e n a s a p i e
g a l i m y b e s v e r s l u i ?

P r e n u m e r u o k LV PA  n a u j i e n l a i š k į .

mailto:ecoinovacijos@lvpa.lt
http://www.lvpa.lt/
https://lt-lt.facebook.com/pg/LietuvosVersloParamosAgentura/posts/

