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PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT

Paramos intensyvumas:
1. Paramos intensyvumas technologinio audito atlikimui ir 

priežiūrai:

50% – labai mažai ir mažai bei vidutinei įmonei

• didžiausia finansavimo lėšų suma iki 20 000 EUR

2. Įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis 

diegimui:

45% – labai mažai ir mažai įmonei

35% – vidutinei įmonei

• didžiausia finansavimo lėšų suma vidutinėms įmonėms iki 2 900 

000 EUR, mažoms - 1 000 000 EUR

• minimali finansavimo lėšų suma vidutinėms įmonėms 100 000 

EUR, mažoms - 20 000 EUR
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Kviečiame bendradarbiauti teikiant paraišką ES paramai gauti 

Pramonės skaitmeninimas LT tikslas – paskatinti

pramonės* labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau –

MVĮ) skirti lėšų technologinio audito atlikimui, kuris padėtų joms

įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir

perspektyvas ir tokiu būdu užtikrintų jų investicijų į gamybos

procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą,

efektyvumą bei naudą, sudarant sąlygas įmonių darbo našumo

augimui.

Tinkami pareiškėjai:

• Pramonės įmonės, priskiriamos prie labai mažų, mažų ir

vidutinių įmonių

• neturi finansinių sunkumų

▪ veikia ne trumpiau nei 1 metus ir pačios MVĮ

pagamintos produkcijos metinės pajamos per

pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo

įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 EUR

Remiamos investicijos į:

1. Pramonės MVĮ technologinį auditą, kuris yra skirtas

pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo

galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir

(arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo

technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo

paslaugos).

2. Pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su

integruotomis skaitmeninimo technologijomis

diegimas.

*Pramonės įmonės, vykdančios ekonominę veiklą pagal EVRK 2 red. 

B sekciją „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išsk. „Žalios naftos ir 

gamtinių dujų gavyba“, „Durpių gavyba“) 

C sekciją „Apdirbamoji gamyba“ (išsk.  C19 „Kokso ir rafinuotų naftos 

produktų gamyba“)



Tinkamos finansuoti išlaidos:

1. Tyrimams, t.y. technologiniam auditui atlikti (perkant

paslaugas) ir  (arba) tecnologinio audito nuostatų 

įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio 

konsultavimo pslaugos).

2. Skaitmeninių technologijų arba gamybos procesų 

įrangos ir įrenginių su integruotomis skaitmeninimo 

technologijomis įsigijimas; 

3. Darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis pramonės 

skaitmeninimo technologijomis, darbo užmokestis.
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• Pareiškėjo darbo našumo augimas. Vertinamas

kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) nuo paraiškos

pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo

pabaigos. Darbo našumo augimas vertinamas

suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes:

labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

• Pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto kuriamą

ilgalaikį turtą (proc.) Šis kriterijus taikomas tik

priemonės 2-ajai veiklai: pramonės MVĮ gamybos

procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo

technologijomis diegimas. Balai suteikiami pagal 3

atskiras pareškėjų grupes: labai mažos, mažos ir

vidutinės įmonės.

50 balų

40 balų

Vertinimo kriterijai (maksimaliai skiriama balų):

Privaloma sąlyga!! – pareiškėjas turi turėti atliktą įmonės 

technologinį auditą

➢ Projekto trukmė – iki 36 mėn.

➢ Paraiškų priėmimas iki 2020 m. liepos 7 d.

• Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose

numatomos diegti skaitmeninės technologijos atitinka

bent vieną sumanios specializacijos programoje

nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį

specifiškumą.

10 balų

Minimali privaloma surinkti balų suma yra 30

PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT



Projekte gali būti diegiamos pramonės skaitmeninės technologijos:
➢ robotikos technologijos;

➢ dirbtinio intelekto sprendimai;

➢ automatika ir automatizavimo technologijos pramonei;

➢ informacinių komutacinių tinklų diegimas;

➢ išmaniųjų sensorių, valdiklių ir vykdiklių diegimas;

➢ debesijos diegimas;

➢ daiktų interneto sistemų diegimas;

➢ įmonės išteklių valdymo sistemos diegimas (angl. ERP – „enterprise resource planning“);

➢ operatyvaus gamybos valdymo sistemų diegimas (angl. MES – „manufacturing executing system“);

➢ 3 D spausdinimas (pridėtinės gamybos būdai);

➢ įgyvendinant projektą diegiamas su skaitmenine technologija susijęs sprendimas;

➢ skaitmeninės inžinerijos sprendimai;

➢ vertikaliosios integracijos sprendimai;

➢ horizontaliosios integracijos sprendimai;

➢ sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo sprendimai;

➢ darbo vietų skaitmeninimo sprendimai;

➢ kibernetinio saugumo sprendimai;
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• 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

9

Sprendimai verslo iššūkiams


