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Finansavimo galimybės
ECO-INOVACIJOS LT+ sąlygos

Pagrindinės sąlygos:
• paramos intensyvumas:

45% – labai mažai ir mažai įmonei

35% – vidutinei įmonei

• didžiausia finansavimo lėšų suma iki 1 500 000 EUR

• minimali finansavimo lėšų suma nuo 50 000 EUR

• projekto trukmė – iki 36 mėn.

• paraiškos priimamos - iki 2020 07 27 
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Kviečiame bendradarbiauti teikiant paraišką ES paramai gauti 

ECO-INOVACIJOS LT+ tikslas – paskatinti labai mažas,

mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines

ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir

šiltnamio efekto pasekmes.

Subsidijuojama veikla:

• Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio

efekto pasekmes, numatomos 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

Tinkami pareiškėjai:

• privatieji juridiniai asmenys, priskiriami prie labai mažų,

mažų ir vidutinių įmonių

• neturi finansinių sunkumų

• veikia ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo

• 3 finansinių metų vidutinės metinės pajamos (arba nuo

veiklos pradžios) ne mažiau kaip 145 000 EUR iš pačios

pagamintos produkcijos



Tinkamos finansuoti išlaidos:

• Įranga, įrenginiai ir kitas turtas - technologinių

ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba finansinės

išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos

• Transportas - tikslinių transporto priemonių, skirtų

projekto veiklai vykdyti, pirkimo ir (lizingo) išlaidos

• Darbo užmokestis - darbuotojų, dirbsiančių su

technologinėmis ekoinovacijomis, įsigytomis projekto metu

(ne anksčiau kaip vienas mėnesis iki atitinkamos

technologinės ekoinovacijos, su kuria dirbs darbuotojas,

pradėjimo eksploatuoti dienos iki projekto veiklų

įgyvendinimo pabaigos)

• Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas.
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• Pareiškėjo investicijų į technologines ekoinovacijas padidėjimas

per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos,

procentais.

• Pareiškėjo projekte planuojamų gaminti gaminių ir (arba)

planuojamų teikti paslaugų ekologinio projektavimo savybių kiekis

Prioritetinis balas suteikiamas, kai projekto metu planuojami gaminti

gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos apima kuo daugiau ekologinio

projektavimo savybių:

mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis;

naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis arba iš viso

nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų;

gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui.

Daugiau balų bus suteikiama projektams, pagal kuriuos bus įdiegta

daugiau ekologinio projektavimo savybių. Jei pagal projektą

planuojama gaminti kelis gaminius ar teikti kelias paslaugas, tokiu

atveju yra skaičiuojama visų planuojamų gaminti gaminių ir teikiamų

paslaugų ekologinio projektavimo savybių suma.

Tuo atveju, jei pagal projektą planuojama atnaujinti gaminį ar teikiamą

paslaugą, skaičiuojamos tik papildomos savybės.

Pareiškėjas planuoja gaminti gaminius, sudarytus iš savo antrinių

žaliavų ir (arba) teikti paslaugą, kurios metu būtų naudojamos savo

antrinės žaliavos.

40 balų

20 balų

Vertinimo kriterijai (maksimaliai skiriama balų)

5 balai
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• Įgyvendinus projektą mažėja neigiamas ūkinės veiklos

poveikis aplinkai (mažėja oro, vandens tarša, susidaro

mažiau atliekų), procentais.

Kriterijus vertinamas trimis aspektais:

• mažėja oro tarša;

• mažėja vandens tarša

• susidaro mažiau atliekų

Šis kriterijus taikomas, kai projekte yra numatyta diegti

technologinius procesus, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas

poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai.

• Pareiškėjas perorientuoja gamybą, siekdamas atsisakyti

gamyboje naudojamų medžiagų, kurioms yra taikomi 2019

m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos

(ES) 2019/904 „Dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio

aplinkai mažinimo“ ir kitų ES ir (arba) nacionalinių teisės aktų

apribojimai

• Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos

diegti technologinės ekoinovacijos atitinka bent vieną

sumanios specializacijos programoje nustatyto prioriteto

veiksmų plano teminį specifiškumą.

20 balų

5 balai

Vertinimo kriterijai (maksimaliai skiriama balų)

Papildomos su vertinimu susijusios sąlygos 

1, 2 ir 3 kriterijai yra vertinami balais nuo 1 iki 5, lyginant visų projektų kriterijų 

reikšmes tarpusavyje. 5 balai suteikiami geriausiems 20% projektų, 4 balai –

kitiems 20% ir t.t. Vėliau surinktas balas dauginamas iš koeficiento ir gaunamas 

galutinis balas.

Minimali privaloma surinkti balų suma yra 20

Projektu turi būti:

įdiegtas bent vienas technologinis procesas, kurio dėka

mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai arba

tausojami gamtos ištekliai ir (arba) numatyta gaminti bent

vieną produktą, kurį gaminant taupomi gamtos ištekliai

arba žaliavos

Pavyzdžiui:

pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant

sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos

išteklius, beatliekė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas

ir (ar) perdirbimas, perteklinės šilumos panaudojimas

(rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita

5 balai



• tikriname visą, su projekto įgyvendinimu susijusią medžiagą, 

ruošiame mokėjimo prašymus, rengiame ataskaitas;

• tinkamai administruojame projekto finansus, prižiūrime, kad 

išlaidos atitiktų tinkamų išlaidų kategorijai, nuolat sekame ir 

kontroliuojame, kad išlaidos būtų būtinos projektui įgyvendinti ir 

atitiktų skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir 

išlaidų naudos principus;

• teikiame ES struktūrinių fondų paramos naudojimą 

kontroliuojančioms institucijoms sistemiškai surūšiuotus ir

teisingus duomenis ir dokumentus, reikalingus vertinant 

įgyvendintas veiklas, patirtas išlaidas ir pasiektus rodiklius;

įvertiname Jūsų įmonės
galimybes finansavimui gauti

parengiame koncepciją, 
konkurencingą projektą 

finansavimui gauti

paruošiame visus kartu su 
paraiška/projektu 

reikalingus dokumentus ir 
juos pristatome atsakingai 

institucijai

atstovaujame Jūsų 
interesus pristatant ir 

sėkmingai įgyvendinant 
projektą

Paraiškos rengimo paslaugos:

Projekto priežiūros ir administravimo paslaugos

Vertingi patarimai iš ilgametę patirtį sukaupusių ekspertų. Sėkmingas ir sklandus Europos Sąjungos lėšų įsisavinimas.

Patikima ir operatyvi profesionalų pagalba Jums, nuo koncepcijos parengimo iki lėšų įsisavinimo įmonėje. 

• deriname, organizuojame ir vykdome projekte numatytus pirkimus 

pagal pirkimų planą, įskaitant sutarčių projektų su geriausią 

pasiūlymą pateikusiais tiekėjais rengimą;

• kontroliuojame projekto įgyvendinimo terminus, veiklos efektyvumą 

bei tobuliname šį procesą;

• atstovaujame ir deriname projekto vykdytojo interesus 

kontroliuojančiose institucijose;

• visai Jūsų projekto komandai teikiame einamąsias projekto valdymo 

konsultacijas.

UAB „RVS konsultacijos“
paslaugos Jums
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UAB „RVS konsultacijos“
patirtis

Su ES paramos 

fondais dirbame nuo

Parengėme 

paraiškų

Iš jų paramą gavo Administravome ES 

finansuojamų projektų

Organizavome ir atlikome 

mokymus įmonėse

2007 m. 330+ 95%+ 300+ 500+

Pasinaudokite galimybėmis! Susisiekite ir sužinokite daugiau apie naudą Jūsų įmonei:
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Mumis pasitiki



ĮMONIŲ GRUPĖ

Mūsų dėka Lietuvos 

įmonės turi realias 

galimybes plėsti veiklą 

esamose ir naujose 

rinkose, palaikyti 

glaudžius ir ilgalaikius 

santykius su užsienio 

partneriais
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Sprendimai verslo iššūkiams


