
 

 

ES PRIEMONIŲ PLANAS 2019 – 2020 M. 

 

Informacija parengta vadovaujantis LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

 „2019-2020 m. kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų projektų  sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planu“ 

 

 

Kvietimo 

pradžia  

Priemonės pavadinimas Finansuojama sritis Kvietimo biudžetas 

2019 m. 

2019 m. IV 

ketv. 

„Dizainas LT“  Produktų ir paslaugų dizaino kūrimas. 

 

1,5 mln. Eur  

„Skaitmeninių inovacijų centrai“ Klasterių plėtra. 

 

18,3 mln. Eur 

„Eksperimentas“ Inovacijų inicijavimas ir plėtra, bendri verslo ir mokslo projektai kuriant naujus 

produktus ar paslaugas, investuojant į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros infrastruktūrą. 

 

72,7 mln. Eur  

„Atsinaujinantys energijos 

ištekliai pramonei LT+“  

Pramonės įmonių investicijos į atsinaujinančios energetikos įrenginius (biokuro, 

saulės ir pan.).  

 

3,3 mln. Eur  

„Eco-inovacijos LT“ Aplinkosaugos vadybos ir (ar) valdymo sistemų diegimas, gamybos 

technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų atlikimas, ekologinis gaminių 

projektavimą. 

 

1,5 mln. Eur 

„InoConnect“* Dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją 

teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, 

apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas 

pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje. 

 

1,4 mln. Eur 

„Ikiprekybiniai pirkimai LT“** Inovacijų paklausos skatinimas vykdant ikiprekybinį pirkimą (skatinant 

valstybės institucijas pirkti MTEP paslaugas), kurio metu sukuriamas naujas, 

2,7 mln. Eur 

https://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kvietimu-teikti-paraiskas-skelbimo-valstybes-ir-regionu-projektu-sarasu-ir-finansavimo-sutarciu-sudarymo-planas-2019-iv-ketv
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true


* kvietimas yra sustabdytas, planuojama atnaujinti.  

** valstybės planavimo priemonės, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sudaromi projektų sąrašai.  

 

rinkoje neegzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas arba iš esmės 

patobulinamas jau egzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas, skirtas 

visuomenei aktualių socialinių–ekonominių problemų sprendimui. 

 

„SmartParkas LT“**  Investicijos į kuriamo ir plėtojamo pramonės parko ar laisvosios ekonominės 

zonos (toliau – LEZ), kuriose užsienio įmonės vykdys MTEPI veiklas, 

inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas (taip pat į jų nutiesimą, 

kapitalinį remontą arba rekonstravimą iki pramonės parko ar LEZ teritorijos); 

pramonės parko ar LEZ rinkodaros veiklos, papildančios investicinį projektą. 

 

8,5 mln. Eur 

„Nacionalinių turizmo maršrutų, 

trasų ir produktų rinkodara bei 

turizmo ženklinimo 

infrastruktūros plėtra“).** 

Nacionalinių turizmo maršrutų, turizmo trasų ir prioritetinių turizmo produktų, 

apimančių kultūros ir gamtos paveldo objektus, rinkodara;  

Informacinių kelio ženklų, nurodytų Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių 

eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kelių eismo taisyklės), 1 priedo 628 

punkte (krypties rodyklė į lankytiną vietą su grafiniu lankytinos vietos vaizdu), 

projektavimas, gamyba, įrengimas. 

 

991,6 tūkst. Eur 

2020 m. 

2020 m. I 

ketvirtis 

„Eco-inovacijos LT+“  Investicija į įrenginius ir technologijas, kurias įdiegus mažėja ūkinės veiklos 

poveikis aplinkai. 

 

21,4 mln. Eur 


