Inovacijų pusryčiai:
finansavimo priemonės

Inovacijų agentūros
2021-2027 m. ES fondų
investicijų programos
priemonių portfelis
Gintarė Kuncaitytė
Investicijų valdymo departamento direktorės
pavaduotoja

2021-2027 m. administruojamos pažangos priemonės
Įgyvendinti eksporto
konkurencingumo augimą
skatinančias priemones
28,0

Skatinti verslumą ir
kurti paskatas
įmonių augimui
13,79

3%

5%

511,2
mln.Eur
Sukurti nuoseklią
inovacinės veiklos
skatinimo sistemą
263,2

52%

29%

Skatinti įmones
pereiti link
neutralios klimatui
ekonomikos
150,05

11%
Skatinti įmones
skaitmenizuotis
56,16

2021-2027 m. planuojamos administruoti pažangos priemonės ir
finansuojamos veiklos (1)
Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“

150,05 mln. Eur

1. Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą,
demonstravimą MVĮ, veikiančiose S4 srityse;

26,5 mln. Eur

2. AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų, po kurių būtų
pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas; ekologiškas projektavimas,
ekologinis ženklinimas numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas produktų ekologinis ženklinimas,
sertifikavimas;

2,75 mln. Eur

3. Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse;

100,8 mln. Eur

4. Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse.

20,0 mln. Eur

Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“

13,79 mln. Eur

1. Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio;

5,0 mln. Eur

2. Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą.

8,79 mln. Eur

Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias
priemones“

28,0 mln. Eur

1. MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas;

10,0 mln. Eur

2. Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas;

8,0 mln. Eur

3. MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas.

10,0 mln. Eur

2021-2027 m. planuojamos administruoti pažangos priemonės ir
finansuojamos veiklos (2)
Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“

56,16 mln. Eur

1. Skatinti skaitmeninių kompetencijų plėtrą didelio našumo skaičiavimo, dirbtinio intelekto (toliau – DI),
kibernetinio saugumo taikymo srityse;

24,67 mln. Eur

2. Skatinti MVĮ skaitmeninimą.

31,49 mln. Eur

Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“

263,2 mln. Eur

1.Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą;

17,0 mln. Eur

2. Skatinti inovacijų pasiūlą:
2.1. Sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją
sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai;
2.2. Vykdyti specializuotas konsultavimo veiklas.

134,75 mln. Eur
7,09 mln. Eur

3. Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą;

15,0 mln. Eur

4. Skatinti inovacijas viešajame sektoriuje (ikiprekybinius pirkimus);

10,0 mln. Eur

5. Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose;

21,86 mln. Eur

6. Skatinti tarptautinių užsienio investicijų pritraukimą į MTEP;

30,0 mln. Eur

7. Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius;

20,0 mln. Eur

8. Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus.

7,5 mln. Eur

Planuojami priemonių kvietimai 2022 m. (1)

Kvietimo
pavadinimas

Pažangos
priemonės
numeris

Pažangos
priemonės
pavadinimas

AEI
pramonei

05-001-0104-02

Skatinti įmones
pereiti link
neutralios
klimatui
ekonomikos

MVĮ
atsigavimas

05-001-0108-09

Energetinis
05-001-01efektyvumas 04-02
pramonei

Finansuojamos projektų
veiklos

Skatinti atsinaujinančių
energijos išteklių diegimą
pramonės įmonėse

Galimi
pareiškėjai

Nuosavo
įnašo
dydis
(mln.
Eur)

Sostinės
regionas

Vidurio ir
vakarų
Lietuva

Planuoja
-ma
kvietimo
pradžios
data

Planuojama
kvietimo
pabaigos
data

10,0

10,0

6,667

-

10,0

2022-11

2023-02

Skatinti verslumą Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą MVĮ
ir kurti paskatas
po ekonominio nuosmukio
įmonių augimui

2,5

2,5

2,5

-

2,5

2022-11

2023-02

Skatinti įmones
pereiti link
neutralios
klimatui
ekonomikos

35,0

35,0

17,706

15,0

20,0

2022-11

2023-03

Didinti energijos vartojimo
efektyvumą pramonės įmonėse

Pramonės
įmonės

Bendra
kvietimui Europos
skirta
Sąjungos
finansavi
fondų
mo lėšų
lėšos
suma
(mln.
(mln.
Eur)
Eur)

Finansavimas pagal
regioną

Pramonės
įmonės

Planuojami priemonių kvietimai 2022 m. (2)

Kvietimo
pavadinimas

Pažangos
priemonės
numeris

Pažangos
priemonės
pavadinimas

Finansuojamos projektų
veiklos

Galimi
pareiškėjai

Bendra
kvietimui
skirta
finansavi
mo lėšų
suma
(mln.
eurų)

Finansavimas pagal
regioną
Europos
Sąjungos
fondų
lėšos
(mln.
Eur)

Nuosavo
įnašo
dydis
(mln.
eurų)

Sostinės
regionas

Vidurio ir
vakarų
Lietuva

Planuoja
-ma
kvietimo
pradžios
data

Planuojama
kvietimo
pabaigos
data

InoStartas

05-001-01- Sukurti nuoseklią
05-07
inovacinės veiklos
skatinimo sistemą

Bus sudarytos sąlygos tyrėjams
dalyvauti įmonių MTEP veiklose
juos įdarbinant, skatinamas
intelektinės nuosavybės kūrimas,
apsauga ir licencijavimas,
ankstyvoji sukurtų naujų
produktų bandomoji gamyba,
parengimas rinkai

MVĮ, didelės 1,8
įmonės, kai
bendradarbiauja su
MVĮ

1,8

1,564

-

1,8

2022-11

2023-03

InoConnect

05-001-01- Sukurti nuoseklią
05-07
inovacinės veiklos
skatinimo sistemą

Skatinama MVĮ tarptautinė
tinklaveika, įsitraukimas į
MTEPI partnerystės tinklus

MVĮ

0,3

0,3

0,150

0,150

2022-12

2023-03

0,3

Planuojamos TPF lėšos planuojamose projektuose, pagal
investicijų kryptis ir veiksmus (273 mln. Eur)

ATL pramonės
dekarbonizacija

Pramonės
įmonių, siekiant
jų
transformacijos,
veiklos
įvairinimo,
modernizavimo
ir pertvarkymo,
vystymas

122,65

Pramonės
dekarbonizacija

0,5

37,0

45,85

Sąlygų ir vietos
ekosistemos
užsienio ir
vietos
investuotojams
pagerinimas

Tvarių darbo
vietų kūrimas
Pasiruošimas
švariai energijai
skirtoms
technologijoms,
sistemoms ir
infrastruktūros
parengimas

67,0

Užsienio ir vietos
investuotojų su
dideliu tvarių
darbo vietų
kūrimo
potencialu
pritraukimas

Norvegijos finansinio
mechanizmo programos
„Verslo plėtra, inovacijos ir
MVĮ“ kvietimai
Ina Sinkevičiūtė
Norvegijos finansinio mechanizmo valdymo
skyriaus vadovė

Kvietimas teikti paraiškas
2014–2021 m. Norvegijos
finansinio mechanizmo programos
„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“
informacinių ir ryšių technologijų
srityje
IRT
produktų/technologijų
diegimas

2,99

6,7

1,2

„Žalių“
produktų/technologijų
diegimas
Inovatyvių IRT produktų
kūrimas

4,6

mln. Eur

Inovatyvių „žalių“
produktų kūrimas

▪ Kvietimo data – 2022 m. gruodis

▪ Kvietimo suma – 2,99 mln. Eur
▪ Finansavimas – 200-600 tūkst. Eur.
▪ Finansavimo dalis – iki 45 proc.

▪ Pareiškėjas – MVĮ
▪ Partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai
asmenys registruoti Lietuvoje arba

Norvegijoje
▪ Veikla – gamybos procesų automatizavimas,
rodotizavimas ir skaitmeninimas

▪ Įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėn.

Finansavimo priemonės
iš valstybės biudžeto
asignavimų
Daiva Keršienė
Proveržio sričių departamento Inovacijų plėtros ir
tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vadovė

Planuojamos priemonės 2022 m. (1)
Priemonės
pavadinimas

Priemonės tikslas

Finansavimo
intensyvumas

Tinkamas
pareiškėjas

Remiamos veiklos

Biudžetas

Kvietimo
data

Kvietimo
pabaiga

Atrankos
būdas

Lietuviškos
kilmės
gaminių
persertifikavimas (VB)

iš dalies finansuoti
Lietuvos apdirbamosios
pramonės įmonių
išlaidas, susijusias su
lietuviškos kilmės
gaminių
persertifikavimu keičiant
iš Rusijos Federacijos,
Baltarusijos Respublikos
ir Ukrainos produkto
gamyboje naudojamas
žaliavas ir (arba)
komponentus

Iki 50 proc.

labai
mažos,
mažos,
vidutinės ir
didelės
įmonės

lietuviškos kilmės gaminių
persertifikavimas, įskaitant
gaminio persertifikavimo
paslaugas,
persertifikavimui
reikalingus bandymus ir
tyrimus, konsultavimą ir
persertifikavimo
dokumentų sudarymą,
persertifikuojamo gaminio
transportavimo išlaidas,
būtinas gaminiui
persertifikuoti, jeigu to
neapima persertifikavimo
paslaugos

1,5 mln.
Eur

202209-08

2022
pratęstas
iki spalio
14 d.

Konkursas

Inovacinių
veiklų
skatinimas
(VB)

Skatinti įmones pateikti
rinkai inovatyvius
produktus, kuriančius
didesnę pridėtinę vertę
lyginant su tradiciniais

Iki 80 proc.

labai
mažos,
mažos ir
vidutinės
įmonės

(1) dizaino ir kitos
kūrybinės veiklos; (2)
rinkodara ir prekės
ženklai; (3) programinė
įranga ir duomenų bazės;
(4) veiklos, susijusios su
intelektine nuosavybe,
intelektinės nuosavybės
apsauga ir teisių į ją
įsigijimą, įskaitant
sertifikavimą; (5)
programinės įrangos
sukūrimo paslaugos (apps.
ir pan.)

422 tūkst.
Eur

2022 IV
ketv.

2022
10/11
mėn.

Konkursas

Planuojamos priemonės 2022 m. (2)
Priemonės
pavadinimas

Priemonės tikslas

Finansavimo
intensyvumas

Tinkamas
pareiškėjas

Remiamos veiklos

Biudžetas

Kvietimo
data

Kvietimo
pabaiga

Atrankos
būdas

Tarptautiniai
partnerių
paieškos
renginiai (VB)

Skatinti įmonių
dalyvavimą
tarptautinėse mokslinių
tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų
programose, siekiant
vystyti naujus
gaminius, paslaugas ir
technologijas, plėstis į
tarptautines rinkas,
užmegzti ir stiprinti
bendradarbiavimą su
partneriais iš užsienio
valstybių.

fiksuota suma
kelionės ir
apgyvendinim
o išlaidoms
padengti

labai
mažos,
mažos
vidutinės ir
didelės
įmonės,
verslo
asociacijos,
VšĮ

(1) dalyvavimas
tarptautiniuose
renginiuose, skirtuose
susipažinti su MTEPI
programų dalyvavimo
sąlygomis, susirasti
partnerius dalyvauti MTEPI
programose; (2)
tarptautinių renginių,
skirtų parengti MTEPI
projektų paraiškas,
organizavimas.

30 tūkst.
Eur

2022 IV
ketv.

2022 12

Tęstinis
kvietimas

Dalyvavimo
Europos
horizonte
skatinimas
(VB)

Skatinti Lietuvos įmonių
dalyvavimą
tarptautinėje MTEPI
programoje „Europos
horizontas“

Iki 90 proc.

labai maža,
maža ir
vidutinė
įmonė

Konsultacinių paslaugų
pirkimas dėl Europos
Horizontas programos

80 tūkst.
Eur

2022 IV
ketv.

2022 12

Konkursas

Planuojamos priemonės 2022 m. (3)
Priemonės
pavadinimas

Priemonės tikslas

Finansavimo
intensyvumas

Tinkamas
pareiškėjas

Remiamos veiklos

Biudžetas

Kvietimo
data

Kvietimo
pabaiga

Atrankos
būdas

EIT ŽIB ir HE
partnerystės
(VB)

Skatinti Lietuvos verslo
ir mokslo subjektų
dalyvavimą Europos
inovacijų ir technologijų
instituto (EIT) žinių ir
inovacijų bendrijų (ŽIB)
ir (arba) Europos
horizonto partnerysčių
veiklose, siekiant
stiprinti tarptautinį
bendradarbiavimą
technologijų ir inovacijų
srityje ir įsitraukimą į
tarptautinius inovacijų
tinklus.

Iki 80 proc.

įmonės,
turinčios
teisę
dalyvauti
EIT ŽIB ir
(arba) HE
partnerystė
s veikloje ir
pasirašę
arba
ketinantys
pasirašyti
dalyvavimo
EIT ŽIB ir
(arba) HE
partnerystė
s veikloje
sutartį

Dalyvavimas EIT ŽIB ir
(arba) HE partnerysčių
veiklose, įsitraukiant į EIT
ŽIB ir (arba) HE
partnerysčių tinklą.

Iki 100
tūkst. Eur

2022 IV
ketv.

2022 11

Konkursas

▪ Inovacijų agentūra įmonėms,
siekiančioms pasinaudoti pelno

MTEP veiklų
vertinimas

mokesčio lengvatomis, teikia
ekspertines išvadas dėl jų

vykdomos veiklos priskyrimo MTEP.
▪ Dokumentai priimami nuolat.
▪ Dokumentai teikiami el.

Lietuva, siekdama sustiprinti aukštą pridėtinę
vertę kuriančias pramonės šakas bei paskatinti
verslą investuoti į mokslo laimėjimus ir aukštąsias
technologijas, įmonėms, vykdančioms MTEP
veiklas, taiko pelno mokesčio lengvatas.

priemonėmis adresu
mteplengvata@inovacijuagentura.lt
▪ Ekspertinis MTEP vertinimas

INVEGA finansiniai priemonei
„Perspektyva“

www.inovacijuagentura.lt

