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ECO-INOVACIJOS LT+
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Priemonės tikslas:
skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones
(toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti
neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

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.

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.
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PROJEKTE TURI BŪTI:
Įdiegtas(-i)
technologinis(-iai)
procesas(-ai)
Siekiant mažinti neigiamą
poveikį aplinkai ir (arba)
tausoti gamtos išteklius

ir (arba)

Gaminami gaminiai ir
(arba) teikiamos paslaugos
Siekiant taupyti gamtos
išteklius ir (arba) žaliavas
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ECO-INOVACIJOS LT+
Priemonei skirtas
finansavimas –
86,9 mln. Eur

I kvietimo biudžetas –
27,5 mln. Eur.
Skirtas finansavimas –
4,5 mln. Eur

Įvyko 4 kvietimai
teikti paraiškas.

II kvietimo biudžetas –
35,0 mln. Eur.
Skirtas finansavimas –
16,9 mln. Eur

III kvietimo biudžetas –
32,0 mln. Eur.
Skirtas finansavimas –
43,9 mln. Eur

IV kvietimo biudžetas–
22 mln. Eur.
Skirtas finansavimas –
22 mln. Eur.
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Vertinimo rezultatai
6; 10%

Kvietimo suma – 22 mln.
Teigiamai įvertintos 47 paraiškos
už 32,51 mln. Eur

6; 10%

Skirta finansavimo 27 paraiškoms
už 21,28 mln. Eur
Rezerviniame sąraše 20 paraiškų,
kurių prašoma finansavimo suma
11,23 mln. Eur
47; 80%
Teigiamai įvertintos paraiškos, vnt. ir %
Atmestos paraiškos, vnt. ir %

Add a footer

Atsiimtos paraiškos, vnt. ir %
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Diegiamos technologinės ekoinovacijos
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Technologinių procesų diegimas
Eco-inovacijos LT+ Nr. 2

Produktų gamyba
Eco-inovacijos LT+ Nr. 3

Ir procesas ir produktas
Eco-inovacijos LT+ Nr. 4

Diegiamos technologinės ekoinovacijos
Technologiniai procesai, kuriuos įdiegus mažėja
neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami
gamtos ištekliai

Numatyta
projektuose

Proceso modernizavimas (optimizavimas)
Įrangos pakeitimas:
Technologijos pakeitimai
Viso projektų:

2
4
1
4
Produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtos
ištekliai ir (ar) žaliavos, gamyba

FR

Numatyta
Projektuose

Žaliavų pakeitimas (kenksmingų medžiagų)
Gaminio pakeitimas (ekologinio projektavimo
principai)
Atliekų antrinis panaudojimas

29

Naujo produkto gamyba iš antrinių žaliavų
Viso projektų:

18
42

36
16
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Projekto terminai

Sutartys
pasirašytos iki
2020-12-31

Add a footer

Aprašo 32 p.
veiklos pradėtos
per 3 mėn. nuo
sutarties
pasirašymo

Projektas
baigiamas per
sutartyje nurodytą
terminą, bet ne
vėliau kaip iki
2023-08-31

GMP vėliausiai iki
2023-10-01

Po projektinė
priežiūra 3 m. po
projekto veiklų
pabaigos
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Projekto sutarties nuostatos
• Rezultatai – projekto tikslas, uždaviniai, fiziniai rodikliai ir stebėsenos rodikliai – turi būti
pasiekti.
• Biudžetas – tinkamų finansuoti išlaidų suma ir finansuojamoji dalis – negali būti
viršijamas*.
• Projekto vykdytojas privalo informuoti LVPA apie įvykusius arba numatomus projekto ir
projekto vykdytojo pasikeitimus (finansavimo šaltinių, įrangos, projekto išlaidų, projekto
įgyvendinimo vietos, projekto vykdytojo akcininkų pasikeitimus ir kt.).
• Keičiama įranga turi būti susijusi su technologinių ekoinovacijų diegimu ir turi būti pateiktas
patikslintas Aprašo 4 priedas.
• Sutaupytos lėšos gali būti panaudojamos naujos įrangos įsigijimui, tik jei įsigyjama įranga yra
susijusi su technologinių ekoinovacijų diegimu.
• Po projektinės priežiūros metu siekiant rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių
įmonių investicijų į technologines ekoinovacijas padidėjimas“, įsigyjama įranga turi būti
susijusi su technologinių ekoinovacijų diegimu.
* Projekto vykdytojas įsipareigoja apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas
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Projekto sutarties nuostatos (II)
Projekto metu įsigytas turtas:
✓turi priklausyti projekto vykdytojui ir naudojamas jo veikloje ne trumpiau nei 3
metus po projekto finansavimo pabaigos.
✓privaloma apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui
skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu (nuo to
momento, kai atsiranda draustinas turtas) ne mažiau kaip 3 metams nuo projekto
įgyvendinimo pabaigos.
✓be sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti
daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos.
✓visas projekte įsigyjamas turtas iki jo įsigijimo turi būti naujas (nenaudotas).

* Projekto vykdytojas įsipareigoja apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas
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TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS
4 išlaidų kategorija
„Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“
Technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimas (įskaitant jų gabenimo,
projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti,
išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta
montavimas, įdiegimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas) arba lizingo
(finansinės nuomos) išlaidos.
Išlaidos tinkamos finansuoti tiek, kiek jos susijusios su projekto įgyvendinimu.
Tikslinių transporto priemonių, skirtų projekto veiklai vykdyti, pirkimo ir lizingo (finansinės
nuomos) išlaidos.
Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas
Lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę,
tai yra lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo
pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe.
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Stebėsenos rodikliai
Produkto stebėsenos rodikliai

• „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“
Pasiekiama automatiškai pasirašius projekto sutartį

• „Investicijas gavusiose įmonėse
įdiegtos technologinės ekoinovacijos“

Rezultato stebėsenos rodikliai
• „Investicijas gavusių įmonių investicijų į
technologines ekoinovacijas padidėjimas“
Rodiklio siekiama 3 metus po projekto finansavimo
pabaigos. Galutinai atsiskaitoma su N+3 metų ataskaita
po projekto finansavimo

Atsiskaitoma projekto pabaigoje su GMP

Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos
PAFT IV skyriaus 22 skirsnio nuostatos.

Dažniausiai daromos klaidos ir rizikos
▪ Keičiant įrangą neįvertinama ar norima keisti įranga užtikrintų projekte numatytų
technologinių ekoinovacijų diegimą;
▪ Keičiant įrangą, nepateikiamas pagrindimas, kad bus užtikrintas technologinių ekoinovacijų
diegimas ir nepateikiamas patikslintas Aprašo 4 priedas;
▪ Vykdant pirkimus nurodomi konkretūs perkamos įrangos techniniai parametrai, prekės
ženklai, modeliai;
▪ Neįvertinama pirkimų pasiruošimo, vertinimo ir derinimo su LVPA trukmė, dėl ko vėluoja
projekto vykdymas;
▪ Užtrukus prikimo procedūrų vykdymui nėra atnaujinamas mokėjimų prašymų teikimo
grafikas, pagal faktiškai planuojamas deklaruoti išlaidas;
▪ Neįvertinama COVID-19 pandemijos įtaka projektui;
▪ Finansavimo šaltinio pasikeitimas
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Ecoinovacijų projektai

UAB „Didmena“, spaustuvė
•
•
•

•

UAB „A. Jasevičiaus baldai“,
baldų gamyba

UAB „Aclean LT“, švaros
paslaugos

ISO 14001 standartas.
Aplinkosaugos auditas.
• ISO 14001 standartas.
• Aplinkosaugos auditas.
Ekologinis projektavimasVideoklipas,• kviečiantis
Aplinkosaugos
auditas.
užsienio
investuotojus •į Lietuvą
skalbimo
linija
su
(brošiūros, lankstinukai,
• Ekologinis projektavimas
vandens valymo įranga,
pakuotės).
(stalai, kėdės).
kuri veiks ekologiškos
Šešių spalvų ofsetinės
• frezavimo įranga,
technologijos pagrindu.
spaudos mašina bei
pjovimo, obliavimo,
spaudos plokščių
staklės, kt.
gamybos aparatas.
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Vš Į L i e t u vo s ve rs l o p a ra m o s a ge nt ū ra
Ve rs l o s ka t i n i m o p ro j e k t ų s k y r i u s

w w w. l v p a . l t
Sutarties pasirašymo ir (ar) projekto
įgyvendinimo klausimais susisiekite su
priskirtu
projekto
vadovu
ir
(ar)projekto finansininku.
Viešinimo
klausimais
kviečiame
k r e i p t i s į LV PA k o m u n i k a c i j o s s k y r i ų ,
e l . p a štu komu n ika cija @lvp a . lt

