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Priemonės tikslas

paskatinti MVĮ diegtis netechnolologines ekoinovacijas, t. y. diegti

aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas (toliau – AVS), atlikti

gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei

projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.



Pagal Aprašą remiama veikla 

netechnologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas: 

1. AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar)

gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių pagalba

būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos

analizė, atlikimas;

2. Ekologiškas projektavimas. Numatoma paremti projektus, kuriais

skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių

ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir

naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas),

ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame

gaminio projektavimo etape.



Netechnologinės ekoinovacijos

inovatyvūs sprendimai, susiję su AVS 

diegimu, gamybos technologinių ir 

aplinkosaugos auditų atlikimu bei 

ekologinio projektavimo veiklomis, 

siekiant padėti įmonėms spręsti su 

aplinkosauga susijusias problemas. 



AVS diegimas

tarptautiniu lygmeniu pripažinta elementų, 

jų sąveikos ryšių ir praktikoje patikrintų 

aplinkosaugos metodų sistema, kuria 

siekiama užtikrinti sklandų įmonės 

procesų funkcionavimą, šiuos procesus 

standartizuojant (ISO 14000 arba 

EMAS), tuo padedant įmonėms 

identifikuoti ir spręsti aplinkosaugos 

problemas. 

AVS laikoma pripažinta tarptautiniu lygiu, 

jei yra sertifikuojama arba akredituojama. 



Gamybos technologijų auditas

gamybos procesų (nuo žaliavų patekimo 

iki galutinio produkto išėjimo) aprašymas 

ir įvertinimas, siekiant nustatyti, ar 

konkrečios technologijos ir gamybos 

procesų visuma koreliuoja su 

technologinės raidos tendencijomis 

atitinkamoje srityje: ar gamybos 

procesuose naudojamos naujausios 

žinios, ar procesai yra efektyvūs vertinant 

kitų galimų technologijų atžvilgiu dabar 

ir ateities perspektyvoje ir pan. 



Aplinkos apsaugos auditas

Aplinkos apsaugos auditas – aplinkos apsaugos veiklos, 

įvykių, sąlygų, vadybos/valdymo sistemų arba informacijos 

apie šiuos dalykus aprašymas ir įvertinimas, siekiant įsitikinti, 

kad jie atitinka audito kriterijus, ir šio veiksmo rezultatų 

pranešimas klientui.



Ekologinis (ekologiškas) 

projektavimas

gaminio savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas, kai yra 

tenkinama viena iš šių savybių (ekologinio projektavimo principai): 

1. gaminiui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis; 

2. gaminys sunaudoja mažiau energijos; 

3. gaminiui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis 

arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų; 

4. gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui. 

Jeigu planuojama gaminti atnaujintą gaminį, kuris jau atitinka vieną ar 

kelias anksčiau minėtas gaminio savybes, jis papildomai turi tenkinti dar 

bent vieną anksčiau minėtą savybę. 

Kuriant naują gaminį, jis turi būti suprojektuotas iš panaudotų gaminių. 



Tinkamas pareiškėjas

 Juridinis asmuo (vykdantis ūkinę – komercinę veiklą).

 Atitinka labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės statusą.

 Neturi ekonominių sunkumų.

 Veikia ne trumpiau kaip vienerius metus.

 Vid. metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus ne 

mažesnės kaip 145 000 Eur (pagal patvirtintą FA)

 Neišnaudojęs de minimis pagalbos sumos.

 Atitinkantis kitas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 

1 priedo 5.4 punkte išvardytas sąlygas ir reikalavimus. 



De minimis pagalba

Skaičiuojama įmonės ir jos susijusių įmonių sukaupta pagalba

Per 3 m. įmonė (kartu su susijusiomis)  negali viršyti daugiau kaip 

200 000 Eur arba 100 000 Eur transporto sektoriaus įmonei

Galima pasitikrinti LR Konkurencijos taryboje

LVPA tikrins pareiškėjo teisę gauti bendrą „vienai įmonei“ suteikiamą de 

minimis pagalbos sumą



Reikalavimai projektams

 Gali būti teikiama tik viena paraiška (vienas projektas) 

(bet kuriai arba visoms remiamoms veikloms).

 Projekto trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai.

 Pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos 

registravimo LVPA dienos, tačiau ne vėliau kaip per 

3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo.

 Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos 

Respublikoje.

 Projektu siekiama projektų finansavimo sąlygų apraše 

numatytų stebėsenos rodiklių.

 Projektas atitinka dvigubo finansavimo reikalavimus.



Stebėsenos rodikliai
Produkto:

• Subsidijas gaunančių įmonių skaičius. (Pasirenkamas).

• Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos). (Pasirenkamas).

• Investicijas gavusiose įmonėse įdiegtos aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemos

(sertifikatas). (Privalomas atsiž. į finansuojamą veiklą).

• Investicijas gavusiose įmonėse atlikti gamybos technologijų ir (ar) aplinkosaugos auditai.

(Privalomas atsiž. į finansuojamą veiklą).

• Investicijas gavusiose įmonėse sukurti gaminių projektai naudojant ekologinį projektavimą.

(Privalomas atsiž. į finansuojamą veiklą).

Rezultato:

• Investicijas gavusių įmonių investicijų į netechnologines ekoinovacijas padidėjimas.

(Privalomas).

• Investicijas gavusiose įmonėse sukurti ir (ar) atnaujinti gaminiai. (Privalomas atsiž. į

finansuojamą veiklą).

! Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių

reikšmių, gali būti mažinamas projektui skirtas finansavimas (Projektų

administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)



• Lyginamos MVĮ investicijos į netechnologines ekoinovacijas

paraiškos pateikimo metais su investicijomis į netechnologines

ekoinovacijas per tris metus po projekto pabaigos (atsiskaitant

trečiais metais po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos). Projektų

finansavimo sąlygų aprašo 5 priedo 2 lentelė.

X =
F1 − B + F2 − B + F3 − B

B

• Prognozių ir skaičiavimų pagrindimui pateikiami dokumentai,

galintys pagrįsti įmonės investicijų į ekoinovacijas dydį.

Investicijas gavusių įmonių investicijų į 

netechnologines ekoinovacijas

padidėjimas (akumuliuotas augimas)



4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kt. turtas“ (de minimis regl.):

 standartinės programinės rinkoje esančios įrangos (tiesiogiai susijusios su 

AVS diegimu)  įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą 

įmonės poreikiams, išlaidos. (Ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų išlaidų AVS 

diegimui). 

 AVS sertifikavimo (akreditavimo) išlaidos.

5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“ (pagal BBIR 18 str.):

 išorinių konsultacinių paslaugų įmonių AVS pagal tarptautinių standartų 

reikalavimus diegimo bei gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų 

atlikimo klausimais, taip pat ekologinio projektavimo klausimais, įsigijimas.

Tinkamos išlaidos

! Kartu su paraiška turi būti pateikti projekto biudžetą pagrindžiantys

dokumentai: ne mažiau kaip 3 komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje

esančias kainas ir kt.



 Iki 41.000 Eur (abiem veikloms):

• Iki 11.000 Eur – AVS diegimui ir (ar) gamybos 

technologiniam auditui ir (ar) aplinkosaugos auditui;

• Iki 30.000 Eur – ekologiniam projektavimui.

 Finansuojamoji dalis – iki 50 proc. 

 Kvietimo biudžetas – 2,896 mln. Eur. 

Finansavimas



Finansavimo šaltiniai

Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus ir

pakankamas:

• Turimos piniginės lėšos (patvirtintos finansinės

atskaitomybės dokumentai).

• Banko paskola (banko raštas dėl sprendimo suteikti paskolą

konkrečiam projektui).

• Prognozuojami piniginiai srautai (ilgalaikiai kontraktai,

užsakymai ir kt.).



• Vertinama balais pagal projektų finansavimo sąlygų 

aprašo 2 priede pateiktą metodiką.

• Projektas nefinansuojamas, jei naudos ir kokybės 

vertinimo metu projektui suteikiama mažiau nei  40 

balų.

• Projektai atrenkami konkurso būdu, t.y. 

finansuojami surinkusieji daugiausiai balų.

Projekto nauda ir kokybė



1. Pareiškėjo privačių investicijų į netechnologines

ekoinovacijas ir prašomos projekto finansavimo

sumos santykis

• Vertinamas pareiškėjo privačių investicijų į

netechnologines ekoinovacijas ir prašomos

finansavimo sumos santykis.

X =
Pareiškėjo projekto privačios investicijos, Eur

Prašoma finansavimo suma, Eur

• Aukštesnis įvertinimas suteikiamas

projektams, kuriuose pareiškėjo privačių

investicijų į netechnologines ekoinovacijas ir

prašomos finansavimo sumos santykis bus

didesnis.



2. Pareiškėjo diegiamų netechnologinių ekoinovacijų

skaičius

• Vertinama, kiek netechnologinių ekoinovatyvių

sprendimų (susijusių su aplinkosaugos vadybos 

(valdymo) sistemų, gamybos technologinių ir (ar) 

aplinkosaugos auditų diegimu bei ekologinio 

projektavimo veiklomis) pareiškėjas įdiegs projekto 

įgyvendinimo metu. 

• Daugiau balų bus suteikiama projektams, kurie įdiegs 

didesnį netechnologinių sprendimų skaičių. 



3. Projekto atitikimas Sumanios specializacijos 

kryptims (1)

• Vertinamas projekto atitikimas Sumanios

specializacijos programos nuostatoms ir bent

vieno šioje programoje nustatyto prioriteto

veiksmų plano teminiam specifiškumui.

• Prioritetas teikiamas tiems pareiškėjams,

kurių vykdoma veikla arba įgyvendinamas

projektas atitinka bent vieną Sumanios

specializacijos programoje nustatyto

prioriteto veiksmų plano teminį

specifiškumą.



3. Projekto atitikimas Sumanios specializacijos 

kryptims (2)

Kartu su paraiška pateikiama projekto atitikimo sumanios specializacijos kryptims forma:



Dokumentai

• Užpildytas Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priedas.

• 2016 m. I pusm. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, pasirašyti įmonės vadovo.
2015 m. patvirtinta finansinė atskaitomybė turi būti pateikta Registrų centrui.

• SVV subjekto statuso deklaracija.

• „Vienos įmonės“ deklaracija (taikoma tik projektams, kuriuose numatytos AVS
sertifikavimo ir jai būtinos standartinės programinės įrangos įsigijimo išlaidos).

• Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžetą.

• Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai.

• Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti ES
fondų ir (arba) LR biudžeto lėšomis klausimynas (jei PVM tinkamas finansuoti).

• Projekto atitikimo sumanios specializacijos kryptims forma.

• Investicijas gavusių įmonių investicijų į netechnologines ekoinovacijas padidėjimo
skaičiavimo lentelė.



Svarbu!

Paraiška gali būti atmetama, neprašant pareiškėjo pateikti papildomų
dokumentų ar duomenų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos
informacijos, jeigu:

• kartu su paraiška nepateikiamas užpildytas 5 priedas;

• kartu su paraiška nepateikiami dokumentai, pagrindžiantys projekto
biudžeto pagrįstumą (ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai,
nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kita);

• iki paraiškos pateikimo Nekilnojamojo turto registre neįregistruojamos
pareiškėjo nuosavybės arba kitos pareiškėjo daiktinės teisės į
nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant
projektą. Paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą.
(Reikalavimas projektams, kuriuose planuojamas gamybos
technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų atlikimas). Pareiškėjas
paraiškoje turi nurodyti turto, kuris pareiškėjui priklauso tiek
nuosavybės, tiek ne nuosavybės teise, unikalų registracijos LR
nekilnojamojo turto registre numerį.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


