
 

2014–2020 M. LAIKOTARPIU LVPA ADMINISTRUOJAMOS PRIEMONĖS 

Projektų vykdytojai, rengdami privalomas įgyvendinamo projekto viešinimo priemones, turi naudoti ES investicijų ženklą. Kartu turi nurodyti, iš kokio 

ES fondo finansuojamas jų projektas. Kad būtų aiškiau, iš kokio ES fondo finansuojama tam tikros ES priemonės, parengėme jų sąrašą su ES fondais.  

 

Iš EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO 

 finansuojamos šios priemonės 

 

Iš SANGLAUDOS FONDO  

finansuojamos šios priemonės 

 

VERSLO priemonės 

 „Eco-inovacijos LT+“ (03.3.2-LVPA-K-837) 

 „Eco-inovacijos LT“ (03.3.2-LVPA-K-832) 

 „Verslo klasteris LT“ (03.2.1-LVPA-K-807) 

 „Naujos galimybės LT“ (03.2.1-LVPA-K-801) 

  „Expo sertifikatas LT“ (03.2.1-LVPA-K-802) 

  „Regio potencialas LT“ (03.3.1-LVPA-K-850) 

 „Pramonės skaitmeninimas LT“ (03.3.1-LVPA-K-854) 

 „DPT pramonei LT+“ (03.3.1-LVPA-K-841) 

 „Regio Invest LT+“ (03.3.1-LVPA-K-803) 

 „Dizainas LT“ (03.3.1-LVPA-K-838) 

 „Procesas LT“ (03.3.1-LVPA-K-807) 

 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ (05.4.1-LVPA-K-

808) 

 „Verslumas LT“ (03.1.1-LVPA-V-815) 

 „Tarptautiškumas LT“ (03.2.1-LVPA-V-826) 

 „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei 

turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ (05.4.1-LVPA-V-812) 

 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų 

informacinės infrastruktūros plėtra“ (05.4.1-LVPA-R-821) 

 

ENERGETIKOS priemonės 

  „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ (04.1.1-LVPA-

K-112) 

 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ (04.3.2-LVPA-K-102) 

 „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ (04.4.1-LVPA-K-

106) 

 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ (04.1.1-LVPA-K-110) 

 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ (04.1.1-

LVPA-K-109) 

 „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ (04.1.1-

LVPA-V-108) 

 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ (04.3.2-LVPA-V-111)   

 

 



 

MTTPI priemonės 

 „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ (01.2.1-LVPA-K-828, 

J05-LVPA-K) 

  „Intelektas LT-2“ (01.2.1-LVPA-K-855) 

 „Eksperimentas“ (01.2.1-LVPA-K-856) 

 „Inoklaster LT/Skaitmeninių inovacijų centrai“ (01.2.1-LVPA-K-833) 

 „Smart FDI“ (01.2.1-LVPA-T-848) 

 „InoConnect“ (01.2.1-LVPA-T-844) 

 „Inogeb LT" (01.2.1-LVPA-V-842) 

 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ (01.2.1-LVPA-V-835) 

 „SmartParkas LT“ (01.2.1-LVPA-V-830) 

 „SmartInvest LT“ (01.2.1-LVPA-V-822) 

 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ (01.2.1-LVPA-V-835) 

 

 

 

ENERGETIKOS priemonės 

 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ (04.2.1-LVPA-K-

836) 

  „Auditas pramonei LT“ (04.2.1-LVPA-K-804) 

 „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ (06.3.1-

LVPA-K-107) 

 „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (06.3.1-

LVPA-V-103) 

 „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (06.3.1-

LVPA-V-104) 

 

Maloniai prašome pasitikslinti, ar viešindami savo projektą nurodėte teisingą ES fondą. Sėkmės įgyvendinant projektą! 


