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ES INVESTICIJŲ PRIEMONĖS 2020 M.

Projektų atrankos
būdas

Projektų atrankos
būdo esmė

Projektų vertinimo
trukmė

(pagal LR FM projektų
administravimo ir
finansavimo taisykles)

Projektų konkursas

Tęstinė atranka*

Projektų konkursas
vykdomas, kai reikia
nustatyti, kuris
pareiškėjas galėtų
geriau prisidėti prie
veiksmų programos
prioriteto konkretaus
uždavinio
įgyvendinimo.
Tęstinė projektų
atranka gali būti
vykdoma tais atvejais,
kai remiamos
nesudėtingos
vienarūšės veiklos, o
projektų kokybei
užtikrinti projektų
finansavimo sąlygų
apraše galima
nustatyti
reikalavimus, kurių
vykdymas lengvai
patikrinamas.

ne ilgiau kaip 90
dienų

ne ilgiau kaip 60
dienų

Kliento kelio etapai
Planavimas

Mokymai, konsultacijos, paraiškų
rengimas ir pateikimas vertinimui
Paraiškų vertinimas

Investicijų įgyvendinimas ir
priežiūra
Investicijų rezultatų priežiūra

ES investicijų priemonės 2014-2020
(žingsniai)

Atsakingos šalys (pagal LR FM

Kvietimų planas

Ministerija

www.eimin.lt

Priemonės aprašymas (projektas),
derinimas su soc.-ekonominiais
partneriais
Projektų atrankos kriterijai
(projektas)
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
(projektas), derinimas su soc.ekonominiais partneriais
Kvietimo skelbimas teikti paraiškas
Konsultacijos/mokymai
Paraiškų pateikimas vertinimui
Paraiškų vertinimas
Finansavimo skyrimas
Sutarties pasirašymas
Projekto įgyvendinimas
Poprojektinė priežiūra

Ministerija

https://www.esgalimybes.lt/

Informacijos šaltiniai

projektų administravimo ir
finansavimo taisykles)

Ministerija
Ministerija

Agentūra
Agentūra
Klientas
Agentūra
Ministerija
Agentūra
Klientas/Agentūra
Agentūra

ir/arba
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklossritys/es-fonduinvesticijos/2014-2020-mprogramavimo-laikotarpis
www.esinvesticijos.lt ir
www.lvpa.lt

* Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas
naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui
teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.
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COVID-19
produktai LT

COVID-19
MTEP tyrimai

Smart FDI 3

Pasibaigusio kvietimo
Kvietimo
biudžetas
biudžetas:
20
mln. Eur

Pasibaigusio kvietimo
biudžetas
31 mln. Eur

Pasibaigusio
kvietimo
Kvietimo
biudžetas
biudžetas:
30 mln. Eur

2020 gruodžio 2 pusė*

30 mln.
EUR
2021 sausio
II pusė*

2021
sausio
II pusė*
26,8
mln.
EUR

Finansuojamos veiklos:

Finansuojamos veiklos:

Finansuojamos veiklos:

Kovai su COVID-19 reikalingų
produktų gamyba: 1. atitinkami
vaistiniai preparatai (įskaitant
vakcinas) ir gydymo priemonės,
jų tarpiniai produktai, vaistų
veikliosios medžiagos/žaliavos;
2. med. priemonės, ligoninių ir
med. reikmenys ir būtinos
žaliavos; 3. dezinfekavimo
priemonės ir jų tarpiniai produktai bei jų gamybai būtinos cheminės žaliavos; 4. duomenų rinkimo
ir (arba) tvarkymo priemonės

MTEP ir naujų produktų ir
technologijų sertifikavimas,
kas susiję su COVID-19,
įskaitant projektus, kuriems
pagal programos
„Horizontas 2020“ labai
mažų, mažų ir vidutinių
įmonių (toliau – MVĮ)
priemonę suteiktas kokybę
rodantis pažangumo
ženklas, susijęs su kova su
COVID-19

Tiesioginės užsienio
investicijos į MTEP veiklas;
Tiesioginės užsienio
investicijos, kuriomis
kuriama naujos arba
plečiama esamos įmonės
MTEPI infrastruktūra;
Tiesioginės užsienio
investicijos į veiklas,
susijusias su procesų ir
organizacinių inovacijų
diegimu.

FR
E-verslo modelis
COVID-19

Kūrybiniai čekiai
COVID-19

Kvietimo
biudžetas

Kvietimo
biudžetas

40-60 mln. ** Eur
(derinama EIMIN/FM)
2021 sausis-vasaris***

7 mln. Eur
(derinama EIMIN/FM)
2021 sausis-vasaris***

Finansuojamos veiklos:

Finansuojamos veiklos:

Naujų verslo modelių,
sukurtų įdiegus e-verslo
sprendinius
(netechnologinę
inovaciją), sudarančių
sąlygas labai mažoms,
mažoms ir vidutinėms
įmonėms (toliau – MVĮ)
pertvarkyti savo įmonės
įprastu būdu vykdomą
veiklą, diegimas

Originalių produktų
sprendimų
(netechnologinių
inovacijų) sukūrimas ir
diegimas.

• - planuojamas LVPA paraiškų galutinių vertinimo ataskaitų pateikimas EIMIN;
** - FM Stebėsenos komitete gruodžio 3 d. bus sprendžiama dėl E-verslo modelis kvietimo galutinio biudžeto (FM pasiūlyta 40 MEUR., vietoje 60 MEUR);
*** - Planuojami kvietimai (po aprašo patvirtinimo EIMIN) ir apsisprendimo po konsultacijų su FM, soc.ekonominiais partneriais: tęstinė atranka vs. konkursas.
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EIMIN ES INVESTICIJŲ PRIEMONIŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS LVPA

ES investicijų
priemonė

Kvietimo
biudžetas
(MEUR)

Paraiškų
pateikimo
pabaiga

Gautas
paraiškų
skaičius

Paraiškose
prašoma lėšų
suma
(MEUR)

LVPA planuojamas
paraiškų galutinių
vertinimo ataskaitų
pateikimas EIMIN

COVID-19
produktai LT

31

2020.10.29

71

37,5

iki 2020.12.18

Smart FDI 3

20

2020.11.23

20

42

iki 2021.01.25

COVID-19
MTEP tyrimai

30

2020.11.27

69

43,67

iki 2021.01.27

