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Priemonės tikslas

paskatinti MVĮ diegtis technologines ekoinovacijas,

siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio

efekto pasekmes.



Pagal Aprašą remiama 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.

Taršos prevencijos metodų pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą 

poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir 

(ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir 

kita.



Technologinės ekoinovacijos (1)

tai naujų ar reikšmingai patobulintų produktų (prekių

ar paslaugų), naujų ar reikšmingai patobulintų

technologinių procesų (susijusių su įrenginių,

technologijų keitimu) diegimas įmonėje, kuriuos

įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis

aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir

užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas.



Technologinės ekoinovacijos (2)

Produktų ar technologinių procesų patobulinimas

suprantamas kaip toks patobulinimas, kuris leidžia

sumažinti arba eliminuoti neigiamą poveikį aplinkai

dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo.

Oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo šaltiniai ir priežastys nustatomos įmonės veiklos pirminio

aplinkos apsaugos įvertinimo metu. Pirminio aplinkos apsaugos įvertinimo metu sudaromas medžiagų ir

energijos arba medžiagų balansas, kuris pateikiamas gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plane.



Projekte turi būti:

Įdiegtas(-i) technologinis(-iai) 

procesas(-ai)
Produkto(-ų) gamybair (arba)

Siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir 

(ar) tausoti gamtos išteklius
Siekiant taupyti gamtos išteklius ir (ar) žaliavas

Proceso modernizavimas 

(optimizavimas) 

Technologijos pakeitimai 

(technologijos, apdorojimo 

procesų pakeitimas, siekiant 

gamybos procese sumažinti taršą 

bei gamtinių išteklių sąnaudas)

Įrangos pakeitimas (esamos 

modifikavimas, siekiant pagerinti 

proceso efektyvumą bei sumažinti 

taršą) Gamybinių atliekų antrinis 

panaudojimas

Gaminio pakeitimas (savybių 

modifikavimas)

Naujo produkto gamyba iš 

atliekų

Žaliavų pakeitimas



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.

 Vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės 
pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus ne mažesnės kaip 
145 000 Eur (pagal patvirtintą FA).

 Nevykdantis ir neketinantis vykdyti komunalinių atliekų 
naudojimo ir (ar) tvarkymo veiklų.

 Atitinkantis kitas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 
1 priedo 5.4 punkte išvardytas sąlygas ir reikalavimus. 



4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kt. turtas“:

• tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų

technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimas.

5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“:

• darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis technologinėmis

ekoinovacijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo

užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija

susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus

metus nuo jų sukūrimo.

Tinkamos išlaidos (1)

! Kartu su paraiška turi būti pateikti projekto biudžetą pagrindžiantys dokumentai: komerciniai pasiūlymai,

nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.



Darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis technologinėmis

ekoinovacijomis, numatytos darbo užmokesčio išlaidos

finansuojamos tik iki projekto pabaigos ir turi atitikti šias sąlygas:

• dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės

darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi

per ankstesnius 12 mėnesių, tai reiškia, kad iš darbo vietų,

sukurtų per tą laikotarpį, skaičiaus atimamos visos prarastos

darbo vietos.

• kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo darbų

pabaigos.

• kiekviena investuojant sukurta darbo vieta atitinkamoje vietovėje

išlaikoma ne trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo

į darbo vietą dienos (ši nuostata bus traukiama į projekto sutartį).

Tinkamos išlaidos (2)



Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti:

1. pagal investicines išlaidas, susijusias su materialiuoju turtu, arba

2. pagal numatytas darbo užmokesčio išlaidas, susidariusias dėl su

investicija susijusių sukurtų darbo vietų, apskaičiuotas per dvejus

metus, arba

3. išlaidų derinys, nurodytas 1 ir 2 punktuose, neviršijant 1 arba 2

punktuose nurodytų išlaidų, atsižvelgiant į tai, kurios yra didesnės.

 Jei pagalba suteikiama gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos

finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla,

nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus.

 Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos

finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 proc. pakartotinai naudojamo

turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią.

Tinkamos išlaidos (3)



 Finansuojamoji dalis:

– iki 45 proc. labai mažai ir mažai įmonei.

– iki 35 proc. vidutinei įmonei.

 Nuo 50.000 Eur iki 900.000 Eur

 Kvietimo biudžetas – 27,5 mln. Eur.

Finansavimas



Pareiškėjo įnašas

Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas,

patikimas, realus, pakankamas ir tinkamai išdėstytas

per projekto įgyvendinimo laikotarpį:

• Nuosavos lėšos (finansinė atskaitomybė).

• Banko paskola (sprendimas suteikti paskolą

konkrečiam projektui, o iki finansavimo sutarties

pasirašymo – kredito sutartis).

• Kitos paskolos (paskolos sutartis, dokumentai,

pagrindžiantys paskolos davėjo pajėgumą suteikti

paskolą).

• Prognozuojami piniginiai srautai (ilgalaikiai

kontraktai, užsakymai ir kt.).



Reikalavimai projektams 

• Projekto trukmė ne ilgesnė kaip 36 mėn. nuo projekto

sutarties pasirašymo dienos.

• Pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos

registravimo LVPA dienos, tačiau ne vėliau kaip per 6 mėn.

nuo projekto sutarties pasirašymo.

• Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

• Projektu siekiama Apraše numatytų stebėsenos rodiklių.

• Projektas atitinka dvigubo finansavimo reikalavimus.



Stebėsenos rodikliai

Produkto:

• Subsidijas gaunančių įmonių skaičius. (Privalomas).

• Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą

įmonėms (subsidijos). (Pasirenkamas).

• Investicijas gavusiose įmonėse įdiegtos technologinės

ekoinovacijos. (Privalomas).

Rezultato:

• Investicijas gavusių įmonių investicijų į technologines

ekoinovacijas padidėjimas. (Privalomas).

! 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 technologines ekoinovacijas paraiškos

pateikimo metais su investicijomis į technologines ekoinovacijas (ilgalaikį

materialųjį turtą) per tris metus po projekto pabaigos (atsiskaitant trečiais

metais po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos).

X =
F1 − B + F2 − B + F3 − B

B

• Prognozių ir skaičiavimų pagrindimui pateikiami dokumentai, galintys

pagrįsti įmonės investicijų į technologines ekoinovacijas (ilgalaikį

materialųjį turtą) dydį.

Investicijas gavusių įmonių investicijų į 

technologines ekoinovacijas

padidėjimas (akumuliuotas augimas)



 Vertinama balais pagal 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



Vertinama pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto

ilgalaikį materialųjį turtą (proc.).

Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kuriuose

pareiškėjo privačių investicijų dalis į kuriamą ilgalaikį

materialųjį turtą bus didesnė (proc.).

Y = (X/P) x 100 proc.

Y – privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.);

X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos į kuriamą ilgalaikį materialųjį

turtą (Eur);

P – projektu planuojamas kurti ilgalaikis materialusis turtas (Eur).

1. Pareiškėjo privačių investicijų dalis į

technologines ekoinovacijas

! Į privačių investicijų dalį įtraukus ir netinkamas finansuoti privačias investicijas į

technologines ekoinovacijas, būtina pasirinkti produkto stebėsenos rodiklį „Privačios

investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos).



Taikoma kai projekte yra numatyta gaminti produktus.

Vertinama, ar projekto metu produktams gaminti yra taikomi ekologinio

projektavimo principai, kurie yra suprantami kaip produkto savybių

pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas. Vertinama, ar yra tenkinama bent

viena iš šių savybių:

- produktui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis;

- produktas sunaudoja mažiau energijos;

- produktui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba

iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų;

- produktą galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui.

Daugiau balų suteikiama projektams, kurie įdiegs didesnį ekologinio

projektavimo savybių skaičių.

2. Pareiškėjo projekte planuojami gaminti

produktai pasižymi bent viena ekologinio

projektavimo savybe



Taikoma kai projekte yra numatyta diegti technologinius procesus.

Lyginami duomenys paraiškos pateikimo metu su duomenimis trys metai po

projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

Kriterijus vertinamas trimis aspektais:

- mažėja oro tarša;

- mažėja vandens tarša;

- susidaro mažiau atliekų.

Didžiausias neigiamo poveikio aplinkai pokytis vertinamas pagal kiekvieną

kriterijaus dalį atskirai 5 balais ir vedamas aritmetinis gautų įvertinimų

vidurkis.

Daugiau balų suteikiama projektams, kuriuos įgyvendinus, sumažėja

neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai.

3. Įgyvendinus projektą mažėja neigiamas

ūkinės veiklos poveikis aplinkai (mažėja oro,

vandens tarša, susidaro mažiau atliekų)



4. Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos

atitinka Sumanios specializacijos programos nuostatas

ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto

veiksmų plano teminį specifiškumą.

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

• Jeigu atitinka bus skiriama 5 balai, jeigu
neatitinka – 0 balų.



Dokumentai (1)
• Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo

finansuoti ES fondų ir (arba) LR biudžeto lėšomis klausimynas

(jei PVM tinkamas finansuoti).

• Nuosavybės arba kitas daiktines pareiškėjo teises į

nekilnojamąjį turtą (žemę, statinius), kuris bus tiesiogiai

naudojamas įgyvendinant projektą, patvirtinantys dokumentai.

• Verslo planas ir jo finansinė dalis.

• Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl veiklos leistinumo

arba išvada, kad PAV neprivalomas.

• Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai (galutinis

banko sprendimas, sutartis su juridiniu asmeniu dėl paskolos ir kt.).

• Ketinimo protokolai (ar kiti pagrindžiantys dokumentai) žaliavos

(atliekų) gavybai užtikrinti (jei projekte planuojama naujo gaminio

gamyba iš atliekų).



Dokumentai (2)
• SVV deklaracija.

• Techninio projekto bendroji dalis ir statybą leidžiantis

dokumentas (jei pareiškėjas planuoja gamybinių patalpų,

kuriose bus įgyvendinamos projekto veiklos, statybą ir

(arba) rekonstrukciją).

• Aprašo 4 priedas.

• Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto

pagrįstumą.

• JAR pateikti 2013, 2014, 2015 m. finansinės

atskaitomybės dokumentai (pilni ataskaitų rinkiniai).

• Vadovo pasirašyti 2016 m. I pusm. balansas ir pelno

(nuostolių) ataskaita.

• Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planas.



Svarbu!

 Paraiška gali būti atmetama, neprašant pareiškėjo pateikti

papildomų dokumentų ar duomenų, papildyti ar patikslinti

paraiškoje pateiktos informacijos, jeigu kartu su paraiška

nepateikiama Aprašo 59 punkte išvardintų konkrečiam

projektui taikomų priedų.

 nuosavybės ar kita daiktinė teisė į nekilnojamąjį turtą, kuris

bus naudojamas įgyvendinant projektą, turi būti įregistruota

NT registre ir galioti ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto

įgyvendinimo pabaigos. Turto naudojimo paskirtis turi atitikti

pagal projektą įgyvendinamą veiklą.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


