2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3
6 priedas
INFORMACIJA APIE GAUTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ, KITUS FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR DUOMENIS, REIKALINGUS
PROJEKTO ATITIKČIAI 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.3.2-LVPAK-832 „ECO-INOVACIJOS LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 NUOSTATOMS IR PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI
1. Pareiškėjo diegiamų netechnologinių inovacijų skaičius ir privačios investicijos į netechnologines ekoinovacijas (taikoma vertinant
projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 (toliau –
Aprašas) 2 priede nurodytiems prioritetiniams atrankos kriterijams Nr. 1 ir Nr. 2 įvertinti).
Eil.
Nr.

1.1.

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau –
Pastabos
paraiška) pateikimo metu planuojamos projektu diegti netechnologinės ekoinovacijos ir privačios investicijos
Aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemų Ekologinis (ekologiškas)
Gamybos technologinių ir (ar)
pagal tarptautinių standartų reikalavimus projektavimas
aplinkosaugos auditų, kurių
diegimas
duomenimis remiantis būtų
pateikta racionalaus išteklių
naudojimo ir taršos prevencijos
analizė, atlikimas
Skaičius
Privačios investicijos (Eur)
Skaičius
Privačios
Skaičius
Privačios investicijos
(vnt.)
(vnt.)
investicijos
(vnt.)
(Eur)
(Eur)
1
1.500,00
5
15.000,00
2
4.000,00
Kadangi įmonė
((1.020,00+180,00+1.800,00)/2)
(30.000/2)
((5.000,00+3.000,00)/2) nepildė paraiškos
12 dalies,
papildomų privačių
investicijų, nei
numatyta pagal
Aprašą (50 proc.

finansavimo
intensyvumas),
nėra.
1.2.
1.n.
Iš
1
viso

1.500,00

5

15.000,00

2

4.000,00

Iš viso: 20.500,00
Eur privačios
investicijos į 8
(1+5+2)
netechnologines
ekoinovacijas.

2. Investicijas gavusių įmonių investicijų į netechnologines ekoinovacijas padidėjimas (taikoma, pagrindžiant Aprašo 27.1 papunktyje
nurodyto stebėsenos rodiklio reikšmę).
Eil. Netechnologinės
Nr. ekoinovacijos

Pareiškėjo (visos)
planuojamos
investicijos į
netechnologines
ekoinovacijas
paraiškos pateikimo
metu, Eur

2.1. Aplinkosaugos vadybos
(valdymo) sistemų pagal
tarptautinių standartų
reikalavimus diegimas *

0

Pareiškėjo
(visos)
planuojamos
investicijos į
netechnologines
ekoinovacijas
pirmaisiais
metais po
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigos, Eur
1.000,00

Pareiškėjo
(visos)
planuojamos
investicijos į
netechnologines
ekoinovacijas
antraisiais
metais po
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigos, Eur
1.000,00

Pareiškėjo (visos)
planuojamos
investicijos į
netechnologines
ekoinovacijas
trečiaisiais metais
po projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigos, Eur

Pastabos

1.000,00

ISO 140001
persertifikavimas
(nurodoma nuoroda
į internetinį
puslapį, kur
skelbiamos kainos
arba nurodomas
dokumentas, kuriuo
remiantis

planuojamos
konkrečios
investicijos)
2.2. Gamybos technologinių ir
(ar) aplinkosaugos auditų,
kurių duomenimis remiantis
būtų pateikta racionalaus
išteklių naudojimo ir taršos
prevencijos analizė,
atlikimas.
2.3. Ekologinis (ekologiškas)
projektavimas.
Iš viso privačių investicijų, Eur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

*priklausomai nuo veiklų ir nuo planuojamų investicijų į netechnologines ekoinovacijas (punktai 2.1, 2.2 ir 2.3 pildomi atsižvelgiant į įmonės planus
atlikti netechnologines investicijas į įmonės veiklą per 3 metus po projekto pabaigos).
3. Pareiškėjo projektuojami gaminiai ir jų savybės remiantis ekologinio projektavimo principais (taikoma, kai planuojami atnaujinti
gaminiai dar neturi ekologiškai suprojektuotam gaminiui būdingų savybių) (taikoma, vertinant projekto veiklų atitiktį Aprašo
10.2 papunktyje nurodytai veiklai).

Eil.
Nr.

Projektuojamo
gaminio
pavadinimas

3.1.

1 Gaminio
pavadinimas

Projektuojamo gaminio savybės ir jų pagrindimas
Gaminiui
Gaminys
Gaminiui
pagaminti
sunaudoja
pagaminti
mažėja
mažiau
naudojamas
sunaudojamų
energijos
mažesnis
žaliavų kiekis
kenksmingų
žaliavų
kiekis
arba
iš
viso
nenaudojama
jokių kenksmingų
medžiagų
Reikia
(nurodoma*),

Projektuojamo
Gaminys
yra gaminio
savybių
perdirbamas
suėjus
jo skaičius
galiojimo
terminui

Pastabos
Pagrindžiančios
informacijos
dokumento
pavadinimas

-

Pateikiama
informacija/

1

planuojama jog
reikės
(nurodoma*)

3.2.

2 Gaminio
pavadinimas

-

Dabar
sunaudojama
(nurodoma*),
planuojama
sunaudoti
(nurodoma*)

-

-

1

3.3.

3 Gaminio
pavadinimas

-

-

Naudojo
(nurodoma*)
kenksmingas
medžiagas.
Pritaikius
ekologinį
projektavimą,
kenksmingų
žaliavų naudojimo
bus atsisakyta
(pilnai ar iš dalies,
nurodomi kiekiai
*).

Atsisakius
kenksmingos
žaliavos
panaudojimo
gaminį bus galima
perdirbti.

2

Iš viso projektuojamų
gaminių skaičius

dokumentai
pradiniams
parametrams
pagrįsti.
Nurodoma,
kokios savybės
bus keičiamos.
Pateikiama
informacija/
dokumentai
pradiniams
parametrams
pagrįsti.
Nurodoma,
kokios savybės
bus keičiamos.
Pateikiama
informacija/
dokumentai
pradiniams
parametrams
pagrįsti.
Nurodoma,
kokios savybės
bus keičiamos.

4

*santykiniai dydžiai (gaminio kilogramui, tonai, vienetui, litrui ar kt. pagaminti). Dydžiai turi būti pamatuojami, palyginami ir atsekami.

4. Pareiškėjo atnaujinti gaminiai remiantis ekologinio projektavimo principais (taikoma, kai planuojami atnaujinti gaminiai jau
pasižymi viena ar keliomis ekologiškai suprojektuotam gaminiui būdingomis savybėmis) (taikoma, vertinant projekto veiklų atitiktį Aprašo
10.2 papunktyje nurodytai veiklai).
Eil.
Nr.

4.1.

Atnaujinamo
gaminio
pavadinimas

4
Gaminio
pavadini
mas

Jau turimos planuojamo atnaujinti gaminio
savybės ir jų pagrindimas

Planuojamo atnaujinti gaminio
papildomos savybės ir jų pagrindimas

Gaminiui
pagaminti
mažėja
sunaudojamų
žaliavų
kiekis

Gaminys
yra
perdirbamas suėjus
jo
galiojimo
terminui

Mažėja
gaminiui
pagaminti
sunaudojamų
žaliavų
kiekis

Gaminys
yra
perdirbama
s

Reikia
(nurodo
ma*),
planuoj
ama jog

Gaminys
sunaudoja
mažiau
energijos

Gaminiui
pagaminti
naudojamas
mažesnis
kenksmingų žaliavų
kiekis
arba iš
viso
nenaudojama jokių
kenksmingų
medžiagų

Gaminys
sunaudoja
mažiau
energijos

Gaminiui
pagaminti
naudojamas
mažesnis
kenksmingų
žaliavų
kiekis
arba iš
viso
nenaudojama
jokių
kenksmingų
medžiagų

Atnaujinamo
gaminio
papildomų
savybių
skaičius

Pastabos
Pagrindži
ančios
informacij
os
dokument
o
pavadinim
as

1

Pateikiama
informacija
/
dokumenta
i

Gaminys
yra
perdirbamas
suėjus jo
galiojimo
terminui

reikės
(nurodo
ma*)

4.2.
4.n.
Iš
viso
planuojamų
atnaujinti
gaminių skaičius

pradiniams
parametra
ms
pagrįsti.
Nurodoma,
kokios
savybės
bus
keičiamos.

1

*santykiniai dydžiai (gaminio kilogramui, tonai, vienetui, litrui ar kt. pagaminti). Dydžiai turi būti pamatuojami, palyginami ir atsekami.
5. Pareiškėjo sukurti nauji gaminiai remiantis ekologinio projektavimo principais (taikoma, kai planuojama kurti visiškai naują
gaminį) (taikoma vertinant projekto veiklų atitiktį Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai).
Eil.
Nr.

5.1.

Sukurtas naujas gaminys taikant Naujo gaminio sukūrimui panaudoti kiti gaminiai (panaudotas gaminys – tai yra
gaminys, kuris yra praradęs savo funkcines savybes ir yra priskirtinas tam tikrai atliekų
ekologinio projektavimo principus
rūšiai pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“)
5 Naujo gaminio (kurio įmonė iki šiol
1. Nurodomos aplinkybės, kurios remiantis įmonė suplanavo naujo gaminio gamybą.
negamino) pavadinimas
2. Pateikiama naujo gaminio planuojami parametrai.
3. Nurodoma, kuri gaminio sudedamoji dalis (arba visas gaminys) bus iš panaudotų
gaminių (atliekų).
4. Pateikiama informacija, iš kur bus tiekiamos ((iš)gaunamos) atliekos, kurios bus
kaip žaliava naujo gaminio gamybai.
5. Jeigu yra, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pvz. atliekų susidarymą įmonėje,
kitų gamybinių įmonių atliekų planuojamą įsigijimą (planuojamą pirkimąpardavimą) ar kt.

6. Pateikiama informacija apie kitas, naujo gaminio gamybai būtinas žaliavas (rūšį,
kilmę, planuojamus įsigijimo kanalus) ir gamybinę įrangą (jei reikalinga).
7. Pateikiama kita informacija, siekiant kaip įmanoma išsamiau apibūdinti naują
gaminį, jo kilmę, rūšį, funkcijas ir kt.
5.2.
5.n.
Iš viso sukurtų naujų gaminių, taikant ekologinio 1
projektavimo principus
6. Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – sumaniosios
specializacijos kryptis), nuostatas ir bent vieną konkretaus prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą (taikoma Aprašo 2 priede
nurodytam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui Nr. 3 įvertinti).
Sumanios specializacijos kryptis
(pasirenkamas vienas variantas)

6.1. Energetika ir tvari aplinka

6.2. Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos
6.3. Agroinovacijos ir maisto
technologijos
6.4. Nauji gamybos procesai,
medžiagos ir technologijos

Sumanios specializacijos krypties prioritetas
(pasirenkamas vienas variantas)
6.1.1. Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo,
diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos.
6.1.2. Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas
ir šalinimas.
6.1.3. Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė
statyba.
6.1.4. Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai
technologijos.
6.2.1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai.
6.2.2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai.
6.2.3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.
6.3.1. Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas.
6.3.2. Funkcionalus maistas.
6.3.3. Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas).
6.4.1. Fotoninės ir lazerinės technologijos.
6.4.2. Funkcinės medžiagos ir danga.

6.5. Transportas, logistika ir
informacinės ir ryšių technologijos

6.6. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė

6.4.3. Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos.
6.4.4. Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos.
6.5.1. Sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos.
6.5.2. Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos
technologijos / modeliai.
6.5.3. Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika.
6.5.4. Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos
sprendimai ir paslaugos.
6.6.1. Modernios ugdymosi technologijos ir procesai.
6.6.2. Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai.

Pateikiama informacija, kurį pasirinkto prioriteto teminį specifiškumą atitinka projektas.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad įmonės vykdomos veiklos arba įgyvendinamo projekto priskyrimas sumanios specializacijos krypčiai turi
būti aiškiai susietas ir pagrįstas.

7.

Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui.

Pateikite informaciją apie pareiškėjo per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo gautą ir planuojamą gauti valstybės pagalbą, de
minimis pagalbą ir kitą paramą projektui.
Planuojama gauti
Gautos pagalbos suma Pagalbos teikėjas
Pagalbos suteikimo data
pagalbos suma (ne iš
Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos)

7.1. Pagalba konsultavimui pagal
2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo
tam
tikrų
kategorijų
pagalba
skelbiama suderinama su vidaus rinka
taikant
Sutarties
107
ir
108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1),
18 straipsnį
7.2. Visa de minimis pagalba

7.3. De minimis pagalba, suteikta
tinkamoms
projekto
išlaidoms
kompensuoti
8.

Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.

8.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų
finansavimo šaltinių (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) (kryžminio finansavimo atveju), Europos socialinio fondo (toliau
– ESF), kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar
panašiai)?
Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas
Taip
sumas ir kita)
Ne
8.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF (kryžminio
finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės
paramos ar panašiai?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)
Taip
Ne
8.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF
(kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos
ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius
etapus)?
Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas
Taip
sumas ir kita)
Ne
Prie paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.
______________________
(vadovo pareigos)

_________________
(parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)
____________________

