FINANSAVIMO GALIMYBĖS

MOKSLINIAI TYRIMAI, EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA IR INOVACIJOS

H2020. SME-Instrument
Priemonės tikslas

Paspartinti perspektyvių MVĮ inovacinius projektus bei sumažinti jų įgyvendinimo riziką.

Pareiškėjai

Labai maža, maža ar vidutinė įmonė. Partneriai: MVĮ. Didelės įmonės ir MTEP tiekėjai gali būti asocijuotais partneriais, kurie finansavimo
negauna.

Fazės

1 fazė- koncepcija ir galimybių įvertinimas (galimybių studija).
2 fazė - projekto vystymas remiantis 1 stadijoje atlikta analize ir parengta inovacijų strategija.

Finansavimas

1 fazė – 50 000 Eur.
2 fazė - nuo 0.5 mln. Eur iki 2.5 mln. Eur.

Finansavimo
intensyvumas

100% pagal MTEP programas, 70 proc. pagal inovacines programas.

Tinkamos
veiksmų
programos

1. Mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų programos.Finansavimas MTEP projektams, kuriais siekiama spręsti aiškiai apibrėžtus uždavinius
ir kuriuos įgyvendinant gali būti kuriamos naujos žinios ar kuriamos naujos technologijos.
2. Inovacijų veiksmų programos. Finansavimas yra orientuotas į rinkai artimesnę veiklą, pvz. gaminių prototipų kūrimas, jų tikrinimas,
demonstravimas, bandymas ir pan., jeigu siekiama kurti naujus ar patobulintus gaminius ar paslaugas.
3. Koordinavimo ir paramos veiksmų programos. Finansavimas skiriamas MTEP ir inovacijų projektams, programoms ir politinėms
priemonėms koordinuoti ir tinklams vystyti.
4. Mažųjų ir vidutinių įmonių priemonė. Finansavimas skiriamas novatoriškoms MVĮ, norinčioms padidinti savo augimo potencialą. Pagal
ją siūlomos vienkartinės išmokos galimybių studijoms ir subsidijos pagrindinei inovacijų projektų fazei (demonstravimas, prototipo
kūrimas, tikrinimas, taikymas ir pan.).

Projekto
trukmė

1 fazė – iki 6 mėn.
2 fazė - nuo 1 iki 2 metų.

Eksperimentas
Projekto tikslas

Remiamos veiklos

Pareiškėjai

Finansavimas

Finansavimo
intensyvumas

Kvietimas

Tinkamos
išlaidos
Projekto
trukmė

Skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą
ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.
1. MTEP;
2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra
prieinama viešai arba klasteriuose;
3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
2. viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos 1. ir (ar) 2. papunkčiuose nurodytos
veiklos.
Pagal Aprašą galimi partneriai yra privatieji juridiniai asmenys ir/ar mokslo ir studijų institucijos.
1. MTEP veiklai – iki 1 200 000 Eur;
2. MTEP ir inovacijų infrastruktūrai kurti ar plėsti – iki 3 000 000 Eur;
3. Naujų produktų ir technologijų sertifikavimui – iki 200 000 Eur.
Minimali finansavimo suma – 40 000 Eur.
1. MT: didelėms įmonėms – iki 65%*, vidutinėms įmonėms – iki 75%*, labai mažoms ir mažoms įmonėms – iki 80%*;
EP: didelėms įmonėms – iki 40%*, vidutinėms įmonėms – iki 50%*, labai mažoms ir mažoms įmonėms – iki 60%*;
2. didelėms įmonėms – 25%, vidutinėms įmonėms – 35%, labai mažoms ir mažoms įmonėms – 45%;
3. didelėms įmonėms – 30%, vidutinėms įmonėms – 50%, labai mažoms ir mažoms įmonėms – 70%;
Planuojamas 2019 m. IV ketv.
MTEP veiklai: techninių žinių ir išradimų, patentų, MTEP paslaugų, konsultavimo paslaugų įsigijimo išlaidos, nusidėvėjimo sąnaudos,
projektą vykdančio personalo darbo užmokestis, komandiruočių išlaidos, pro rata įrangos nuomos išlaidos, netiesioginės išlaidos. MTEP
infrastruktūros kūrimo veiklai: statinių statybos, rekonstravimo išlaidos, baldai, kompiuterinė technika, patentai, licencijos, įrenginiai,
įranga, prietaisai, įrankiai. Sertifikavimo veiklai: produkto sertifikavimo išlaidos, sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos, projektą
vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis.
1. Iki 36 mėn., jei projekte numatyta vykdyti antrąją veiklą;
2. Iki 24 mėn., jei projekte nenumatyta vykdyti antrosios veiklos.

Inovaciniai čekiai (Inočekiai)
Projekto tikslas

Remiamos veiklos

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti MTEP veiklas, skatinti įmones
aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

1. Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas;
2. Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas.

Pareiškėjai

Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas

Finansavimas

Priklausomai nuo veiklos ir apimties. Mokslinių tyrimų veiklai gali būti skiriama iki 46 826 Eur; eksperimentinei veiklai gali būti skiriama iki
73 984 Eur

Finansavimo
intensyvumas

Didelei įmonei - nuo 25 proc. iki 50 proc. fiksuotos sumos;
Vidutinei įmonei - nuo 35 proc. iki 60 proc. fiksuotos sumos;
Labai mažai ir mažai įmonei - nuo 45 proc. iki 70 proc. fiksuotos sumos.

Kvietimas

Paskelbtas ir galioja iki 2020-09-30.

Tinkamos
išlaidos

Techninių galimybių studijų parengimo įsigijimas iš mokslo ir studijų institucijų ir ankstyvosios stadijos MTEP paslaugų įsigijimas iš mokslo
ir studijų institucijų išlaidos.

Projekto
trukmė

Iki 9 mėn.

InoPatentas
Projekto tikslas

Paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimu ir registruoti dizainą taip stiprinant intelektinės
nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinant vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau –
MTEPI) veiklas.

Remiamos veiklos

1. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu;
2. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

Pareiškėjai ir
partneriai

Juridiniai asmenys. Partneriai – negalimi.

Finansavimas

Iki 30 000 Eur.

Finansavimo
intensyvumas

Iki 75 proc. tinkamų projekto išlaidų.

Kvietimas

Paskelbtas ir galioja iki 2020-11-30.

Tinkamos
išlaidos

Mokesčiai už išradimų patentavimą tarptautiniu mastu ir dizaino registravimą tarptautiniu mastu ir patentinių patikėtinių teikiamos su
išradimų patentavimu tarptautiniu mastu ir dizaino registravimu tarptautiniu mastu susijusios paslaugos.

Projekto
trukmė

Iki 36 mėn.

InoConnect
Projekto tikslas

Skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje
didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.

Remiamos veiklos

Dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose.

Pareiškėjai

Privatūs juridiniai asmenys, mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai. Partneriai – negalimi.

Finansavimas

10 000 Eur vienam projektui.

Finansavimo
intensyvumas

Iki 50 proc. tinkamų projekto išlaidų.

Kvietimas

Kvietimas paskelbtas ir galioja iki 2020-11-30.

Tinkamos
išlaidos

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo
komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.

Projekto
trukmė

Iki 18 mėn.

InoKlaster LT/Skaitmeninių inovacijų centrai
Projekto tikslas

Skatinti privačiųjų juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų bendradarbiavimą vykdant MTEPI veiklas.

Remiamos veiklos

1. MTEP klasterio eksploatavimas (strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) atlikimas, mokymai, rinkodaros, klasterių narių
bendradarbiavimo, naujų narių pritraukimo, įsitraukimo į tarptautinius tinklus ir kt. veiklos);
2. Investicijos klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti.

Pareiškėjai

Juridinis asmuo, eksploatuojantis klasterį. Partneriai – negalimi.

Finansavimas*

2 500 000 Eur (energetikos ir tvarios aplinkos, įtraukios ir kūrybingos visuomenės, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų
kryptims); 1 800 000 Eur (agroinovacijų ir maisto technologijų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų kryptims (IRT)
kryptims); 2 000 000 Eur (sveikatos technologijų ir biotechnologijų krypčiai).

Finansavimo
intensyvumas

Iki 65 proc. tinkamų projekto išlaidų.

Kvietimas

Planuojamas 2019 m. III ketv.

Tinkamos
išlaidos

1. MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos išlaidos; MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto
išlaidos. 2.MTEPI infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai ir įrenginiai; kompiuterinė technika; tiesiogiai MTEPI veikloms
vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai; su MTEPI infrastruktūra ar jos panaudojimu
susiję patentai, licencijos. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 25 proc. visų tinkamų išlaidų.

Projekto
trukmė

Iki 24 mėn.

Inostažuotė
Remiama veikla

MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) MTEPI
veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.

Pareiškėjai

Įmonės, vykdančios MTEPI veiklas. Partneriai negalimi.

Finansavimas
Finansavimo
intensyvumas
Projekto
trukmė

Tinkamos
finansuoti
išlaidos

Kvietimas

Iki 30 000 Eur. Vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam įmonės darbuotojui – galima skirti tiesioginių projekto
išlaidų suma yra 6 000 Eur.
- 70 proc. - labai mažoms, mažoms įmonėms;
- 60 proc. - vidutinėms įmonėms;
- 50 proc. - didelėms įmonėms.
Iki 24 mėn.
- išlaidos, susijusios su mokymo paslaugų, būtinų projekto veikloms įgyvendinti, pirkimu (į mokymo paslaugų išlaidas taip pat gali būti
įtrauktos išlaidos projekto vykdytojui reikalingoms mokymui skirtoms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam
turtui, įsigyti);
- išlaidos mokomiems įmonės darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias mokomi įmonės darbuotojai dalyvauja mokymuose (darbo
užmokesčio išlaidos);
- mokomų įmonės darbuotojų tiesiogiai su projektu susijusios trumpalaikių kelionių į užsienio valstybes išlaidos;
- mokomų įmonės darbuotojų apgyvendinimo išlaidos;
- dienpinigiai mokomiems įmonėms darbuotojams;
- mokomų įmonės darbuotojų trumpalaikių kelionių į užsienio valstybes vietinių kelionių išlaidos;
- kitos mokomų įmonės darbuotojų trumpalaikių kelionių į užsienio valstybes išlaidos.

Tęstinis, iki 2020-06-30

APLINKOSAUGA IR ENERGETIKA

Eco-inovacijos LT+ - investicijos į technologines ekoinovacijas
Priemonės tikslas

Remiamos veiklos

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos
ir šiltnamio efekto pasekmes.
- Technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes
- Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama
pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų
įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai, pvz.: proceso modernizavimas
(optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų
pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas
ir kita.

Pareiškėjai

Juridiniai asmenys - labai mažos, mažos, vidutinės įmonės:
- Veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus;
- Vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus ne mažesnės kaip 145 000
Eur (pagal patvirtintą FA);
- Nevykdantis ir neketinantis vykdyti komunalinių atliekų naudojimo ir (ar) tvarkymo veiklų.

Finansavimas

50 000 Eur – 1 500 000 Eur.

Finansavimo
intensyvumas

Iki 45 proc. labai mažai ir mažai įmonei.
Iki 35 proc. vidutinei įmonei.

Projekto trukmė

Iki 36 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo.

Tinkamos
finansuoti išlaidos

- Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimas.
- Darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio
išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo.

Kvietimas

Planuojama skelbti: 2020 m. I ketv.

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+
Priemonės tikslas

Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Remiamos veiklos

AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas
pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją
tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Pareiškėjai

Juridiniai asmenys - labai mažos, mažos, vidutinės, didelės pramonės įmonės.
- Įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus.
- Vidutinės įmonės metinės pajamos iš pagamintos produkcijos yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (sudaro ne mažiau kaip 80 proc. visų
pajamų).

Finansavimas

Nuo 15 000 Eur iki 500 000 Eur.

Finansavimo
intensyvumas

- 80 proc. - labai mažoms, mažoms įmonėms;
- 70 proc. - vidutinėms įmonėms;

Projekto
trukmė

Iki 36 mėn.

Tinkamos
finansuoti
išlaidos

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas, būtinos AEI gamybai skatinti. Parama skirta tik naujiems įrenginiams įsigyti.

Kvietimas

Planuojamas skelbti: 2019 m. III ketv.

GAMYBOS INFRASTRUKTŪRA

Vietinės užimtumo inciatyvos – darbo vietų kūrimui
Kvietimo tikslas

Steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose neterminuotai įdarbinti bedarbius, telkiant vietos
bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

Remiamos veiklos

Naujų darbo vietų steigimas darbo biržoje registruotiems bedarbiams neterminuotai įdarbinti.

Pareiškėjai

- Labai maža, maža ar vidutinė įmonė;
- Įmonė ar viešoji įstaiga, kurioje valstybė ar savivaldybė turi mažiau nei 50 proc. balsų.
Partneriai – negalimi.

Finansavimas

Iki 200 000 Eur vienam projektui, iki 40 MMA dydžių vienai darbo vietai (40*400=16 000 Eur).

Finansavimo
intensyvumas

Iki 65 proc. nuo projekto išlaidų (+5 proc. įdarbinant darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis; +15 proc. įdarbinant
darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis (de minimis pagalba).

Tinkamos
finansuoti išlaidos

- Įrengimų, įrangos, techninės pagalbos priemonių (neįgaliesiems) ir kitų darbo priemonių, reikalingų darbo vietos funkcionavimui
užtikrinti, įsigijimo, montavimo ir pritaikymo išlaidos;
- Mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja
mokymų, išlaidos;
- Patalpų, kurios valdomos nuosavybės teise ir kurios reikalingos darbo vietai įrengti, remonto (negali viršyti 50 proc. visos subsidijos
dydžio) ir pritaikymo išlaidos.

Kvietimas

Planuojamas skelbti: 2020 m. I ketv.

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
Remiamos veiklos

Nauja ekonominės veiklos pradžia arba nauja veiklos rūšies pradžia kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius neviršija 6 000.
Ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą.

Pareiškėjai

- Fiziniai asmenys, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 19 d. iki 2018 m. gegužės 19 d.;
- Labai mažos ir mažos įmonės įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos.
Pareiškėjo (fizinio asmens) deklaruota gyvenamoji vietovė arba pareiškėjo (įmonės) registracijos vieta turi būti kaimo vietovėje.

Finansavimas

Iki 16 000 Eur.
Iki 40 000 Eur.

Finansavimo
intensyvumas

100 proc.

Projekto
trukmė

Iki 24 mėn.

Tinkamos
finansuoti išlaidos

- Statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas
- Naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas: speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar
technologinio proceso valdymui, specializuota technika ir (arba) įranga
- Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas
- Bendrosios išlaidos.

Kvietimas

2019 m. rugsėjo 1 d. – spalio 31 d.

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai
Projekto tikslas

Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Remiamos veiklos

Ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše. Jeigu
projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Pareiškėjai

Fiziniai asmenys arba privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės) registruoti kaimo vietovėje

Finansavimas

Paramos suma proporcingai skiriama atsižvelgiant į kuriamų darbo vietų skaičių – 1 darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti
50 000 Eur. Didžiausia paramos suma – 200 000 Eur, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų.

Finansavimo
intensyvumas

Iki 50 proc.

Projekto
trukmė

Iki 24 mėn.

Tinkamos
išlaidos

Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos; naujų įrenginių pirkimo arba lizingo išlaidos; investicijos į nematerialųjį turtą;
kompiuterinė ir programinė įranga; verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas; bendrosios išlaidos.

Kvietimas

2019 m. lapkričio 2 d. – gruodžio 31 d.

ĮMONIŲ PRODUKTYVUMAS IR VERSLUMAS

Dizainas LT – originalūs dizaino sprendimai
Remiamos veiklos

Netechnologinių inovacijų sukūrimo ir diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, pritaikant originalius gaminių
(paslaugų) dizaino sprendimus, atsižvelgiant į socialinių problemų sprendimą (sveikatos, senėjimo, neįgalumo, socialiai pažeidžiamų
grupių poreikių tenkinimo).

Pareiškėjai

Juridiniai asmenys - labai mažos, mažos, vidutinės įmonės.

Finansavimas

Iki 10 000 Eur (vieno kvietimo metu vienas pareiškėjas gali teikti iki trijų paraiškų).

Finansavimo
intensyvumas

- 75 proc. - labai mažoms įmonėms;
- 60 proc. - mažoms įmonėms;
- 50 proc. - vidutinėms įmonėms.

Projekto
trukmė

Iki 18 mėn.

Tinkamos
finansuoti
išlaidos

Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą;
Projekto vykdytojo darbuotojų, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino kūrimas, darbo užmokestis, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino
kūrimo ar pakeitimo veiklą.

Kvietimas

Planuojamas skelbti: 2019 m. III ketv.

Dalinis palūkanų kompensavimas
Priemonės tikslas

Tai Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos teikimas projekto vykdytojui, kompensuojant dalį projekto vykdytojo sumokėtų
palūkanų.

Remiamos veiklos

1. MVĮ produktyvumui didinti;
2. Pramonės įmonėms efektyvumui didinti.

Pareiškėjai

MVĮ bei pramonės įmonės. Partneriai – negalimi.

Finansavimo
intensyvumas

1. MVĮ produktyvumui didinti – MVĮ, veikiančios gamybos ir paslaugų sektoriuje iš visų Lietuvos savivaldybių – 50 proc.
2. Pramonės įmonėms efektyvumui didinti - Pramonės įmonės (tiek MVĮ, tiek didelės įmonės) iš visų Lietuvos savivaldybių – 100 proc.

Projekto
trukmė

Iki 36 mėn. – MVĮ, iki 60 mėn. – pramonės įmonėms.

Tinkamos
finansuoti
išlaidos

Kvietimas

1. MVĮ produktyvumui didinti - pasidalytos rizikos investicinė paskola, skirta įmonių investicijoms į: naujų gamybos technologinių linijų
įsigijimą ir įdiegimą; esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą. įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos
technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą;
2. Pramonės įmonėms efektyvumui didinti - Investicinė paskola ir lizingas, skirta įrangai ir technologijoms (technologiniams
sprendimams), įgalinančioms didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti.

Tęstinis, iki 2020-10-31.

*Investicine paskola laikoma tokia paskola, kurios 70 proc. sumos gali būti numatyta skirti investicijoms ir iki 30 procentų sumos gali būti numatyta skirti paskolos
gavėjo apyvartiniam kapitalui finansuoti.

SPORTO RĖMIMO FONDAS

Sporto rėmimo fondas I
Remiamos veiklos

Finansuoti projektus, skirtus:
- fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą;
- sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui;
- sporto renginių organizavimui;
- kvalifikacijos tobulinimui.

Pareiškėjai

- Juridiniai asmenys, kurių veiklos yra tinkamos finansuoti pagal remiamas veiklas

Finansavimas

3 000 – 450 000 Eur

Finansavimo
intensyvumas

Iki 93 proc. (būtinas mažiausiai 7 proc. nuosavų lėšų indėlis)

Projekto
trukmė

Iki 4 metų

Tinkamos
finansuoti išlaidos

Kvietimas

-

Varžybų, žaidynių, renginių, užsiėmimų organizavimas ir vykdymas;
Sportininkų meistriškumo tobulinimas, pasirengimas ir dalyvavimas turnyruose ir čempionatuose;
Trenerių, teisėjų, kitų sporto specialistų tobulinimosi ir kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai;
Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas: treniruokliai, matuokliai, specifiniai sporto šakos įrankiai ir kt.;
Sporto projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų skirti Sporto
rėmimo fondo lėšų.

Planuojamas skelbti: 2019 m. spalio mėn.

Sporto rėmimo fondas II
Remiamos veiklos

Atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant ir rekonstruojant esamų
sporto bazių infrastruktūrą.
- Neįgaliųjų sporto plėtra;
- Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenų įtraukimas į sporto projektų veiklas;
- Skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas;
- Asmenys skatinami reguliariai sportuoti.

Pareiškėjai

- Juridiniai asmenys, kurių veiklos yra tinkamos finansuoti pagal remiamas veiklas

Finansavimas

5 000 – 450 000 Eur

Finansavimo
intensyvumas

Iki 93 proc. (būtinas mažiausiai 7 proc. nuosavų lėšų indėlis)

Projekto
trukmė

Iki 4 metų

Tinkamos
finansuoti išlaidos

Kvietimas

-

Statybos darbams (išskyrus naujos infrastruktūros) statybai;
Inžinerinėms veikloms;
Įrangai, kuri būtina modernizuojamos sporto bazės funkcionavimui;
Su projekto viešinimu susijusioms išlaidoms;
Sporto projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų skirti Sporto
rėmimo fondo lėšų.

Planuojamas skelbti: 2019 m. spalio mėn.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams
Remiamos veiklos

Pareiškėjai

Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos
tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
Užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo,
kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje. Partneriai –
negalimi.
Privaloma užsienio investuotojo investicija - ne mažesnė kaip 1 448 000 Eur investicija ar sukurta 20 darbo vietų

Finansavimas

Nuo 10 000 Eur Iki 500 000 Eur. Vienam mokomam asmeniui iki 3 000 Eur.

Finansavimo
intensyvumas

-

Projekto
trukmė

Iki 36 mėn.

Tinkamos
finansuoti
išlaidos

Medžiagos, reikmenys, įrenginių nusidėvėjimas, darbo užmokestis, kelionės ir komandiruotės, konsultacijos. Neįgaliems mokomiems
asmenims - apgyvendinimo išlaidos. Netiesioginės išlaidos.

Kvietimas

Tęstinis, iki 2020-06-30

70 proc. - labai mažoms, mažoms įmonėms;
60 proc. - vidutinėms įmonėms;
50 proc. - didelėms įmonėms;
+10 proc. – vidutinėms ir didelėms įmonėms, jei mokomi neįgalūs asmenys.

Kompetencijų vaučeris
Remiama veikla

Mokymai įmonėms, taikant „kompetencijų vaučerio“ sistemą (mokymosi programos renkamos iš tiekėjų ir mokymo programų sąrašo,
skelbiamo www.verslilietuva.lt), skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą įmonių
darbuotojams.
Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės. Partneriai – negalimi.

Pareiškėjai

Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 1 metus veikiantis (įregistruotas Juridinių asmenų registre) privatus juridinis asmuo arba valstybės arba
savivaldybės įmonė ir ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų asmenų.

Finansavimas

Iki 4 500 Eur.

Finansavimo
intensyvumas

- 80 proc. - labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms;
- 70 proc. - didelėms įmonėms.
- +10 proc. – vidutinėms ir didelėms įmonėms jei mokomi neįgalūs asmenys.

Projekto
trukmė

Iki 12 mėn.

Tinkamos
finansuoti
išlaidos

Mokymų paslaugų išlaidos, taikant fiksuotąsias sumas.

Kvietimas

Tęstinis, iki 2020 m. lapkričio mėn.

MIŠKININKYSTĖ IR ŽEMĖS ŪKIS

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
Priemonės tikslas

Remiamos veiklos

Modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo
susijusios veiklos ir skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.

-

žemės ūkio produktų gamyba;
prekinių žemės ūkio produktų perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių produktų
supirkimas ir realizavimas, supirktų produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Pareiškėjai

-

fiziniai asmenys;
juridiniai asmenys;
žemės ūkio kooperatyvai

Finansavimas

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 50 000 Eur

Finansavimo
intensyvumas

50 – 70 %

Projekto
trukmė

- Iki 24 mėn.
- Tuo atveju, kai pareiškėjas paramos paraiškoje nurodo, kad projekte numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas finansinės nuomos (lizingo)
būdu, projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Tinkamos
finansuoti
išlaidos

Nauja žemės ūkio technika, nauji technologiniai įrengimai, nauja kompiuterinė ir programinė įranga, naujos N, O ir SL kategorijų
bazinės komplektacijos transporto priemonės, statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, infrastruktūra valdoje,
kelių, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar
kapitalinis remontas, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu).

Kvietimas

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 1d. Iki 2019 m. lapkričio 29 d.

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
Priemonės tikslas

Remiamos veiklos

Visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą visuose regionuose didinimas, skatinti inovacines ūkių technologijas,
palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas, kartų kaitos lengvinimas,
inovacijų kūrimas ir diegimas, aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra.
-

žemės ūkio produktų gamyba;
prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas
rinkai.

Pareiškėjai

Ūkininkas, kuris:
- yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);
- turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
o turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą;
o turi aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą;
o yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m.
vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“.
- pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

Finansavimas

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 40 000 Eur

Finansavimo
intensyvumas

100 %

Projekto
trukmė

- Iki 4 metų

Tinkamos
finansuoti
išlaidos

Visos tiesiogiai su projektu susijusios investicijos

Kvietimas

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. birželio 3d. Iki 2019 m. liepos 31 d.

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą
Priemonės tikslas

Remiamos veiklos

Didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas; skatinti maisto
tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.
-

vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
kitų sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje,
perdirbimas ir (arba) rinkodara;
- Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Pareiškėjai

- Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara.

Finansavimas

- Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 1,3 mln. Eur;
- Vienam juridiniui asmeniui iki 4mln. Eur pagal šią priemonę 2014 – 2020 metų laikotarpiui.

Finansavimo
intensyvumas

- 40%
- 50% - gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus ir žemės ūkio kooperatyvams.

Projekto
trukmė

- Iki 24 mėn.
- Tuo atveju, kai pareiškėjas paramos paraiškoje nurodo, kad projekte numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas finansinės nuomos (lizingo)
būdu, projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Tinkamos
finansuoti
išlaidos

Projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus), naujų
įrenginių ar technikos pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės, bendrosios
išlaidos, projekto viešinimo išlaidos.

Kvietimas

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. liepos 1d. Iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.

Jeigu turite klausimų – kreipkitės!

Sintesi Consulting, UAB
Adresas: Palangos st 4, Vilnius
Tel. Nr: +370 656 96055
El. paštas: martynas.kalvaitis@sintesi.lt

