
 

Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės tikslas ir r

Inovaciniai čekiai  
 

Priemonės tikslas – didinti šalies ūkio konkurencingumą, aukštos 

verslo lyginamąją dalį, skatinti SVV subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir 

verslo bendradarbiavimą. 

Finansuotinos  veiklos:  
1. techninių galimybių studijos/MTEP rezultatai;

2. produkto prototipo sukūrimas, demonstravi

3. ekspertinio-konsultacinio pobūdžio paslaugų, reikalingų MTEP vykdyti, įsigijimas;

4. teisių naudoti tarptautinius (EPO, PCT) intelektinės nuosavybės objektus (patentus, 

dizainą, žinias (know-how), reikalingus naujo produkto

 

Intelektas LT  

Priemonės tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, 

paslaugoms ar procesams kurti 

eksperimentinę plėtrą. 

Finansuotinos veiklos: 
1. Taikomieji moksliniai tyrimai;

2. Eksperimentinės (technologinės) plėtros veiklos: produkto prototipo sukūrimas, 

demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas

3. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI 

infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją);

4. Laboratorijų akreditacija įmonėse (de minimis).

InoPatentas  

Priemonės tikslas – paskatinti įmones vykdyti MTEPI veiklas.

Finansuotinos veiklos: 
1. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu: veiklos nuo nacionalinės patento 

paraiškos pateikimo iki pasirinktų valstybių patentų gavimo.

2. Išradimų patentavimas Europos patentų tarnyboje: veiklos, apimančios laikotarpį nuo 

nacionalinės patento paraiškos pateikimo i

valstybėse. 

3. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu
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Priemonės tikslas ir remiamos veiklos 

didinti šalies ūkio konkurencingumą, aukštos pridėtinės vertės 

verslo lyginamąją dalį, skatinti SVV subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir 

1. techninių galimybių studijos/MTEP rezultatai; 

2. produkto prototipo sukūrimas, demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas; 

pobūdžio paslaugų, reikalingų MTEP vykdyti, įsigijimas; 

4. teisių naudoti tarptautinius (EPO, PCT) intelektinės nuosavybės objektus (patentus, 

how), reikalingus naujo produkto kūrimui, įsigijimas/gavimas. 

skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, 

paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) 

1. Taikomieji moksliniai tyrimai; 

2. Eksperimentinės (technologinės) plėtros veiklos: produkto prototipo sukūrimas, 

as, bandomojo projekto kūrimas; 

3. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI 

infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją); 

4. Laboratorijų akreditacija įmonėse (de minimis). 

paskatinti įmones vykdyti MTEPI veiklas. 

patentavimas tarptautiniu mastu: veiklos nuo nacionalinės patento 

paraiškos pateikimo iki pasirinktų valstybių patentų gavimo. 

2. Išradimų patentavimas Europos patentų tarnyboje: veiklos, apimančios laikotarpį nuo 

nacionalinės patento paraiškos pateikimo iki Europos patento įteisinimo pasirinktose 

gistravimas tarptautiniu mastu. 

Pareiškėjai, partneriai, 
intensyvumas 

Pareiškėjai –privatūs juridiniai 

asmenys; 

Partneriai– nėra.  

Intensyvumas –iki70 proc. 

Pareiškėjai: privatūs juridiniai 

asmenys ir VšĮ, vykdančios MTEP 

veiklas (išskyrus MSI); 

Partneris – privatūs juridiniai 

asmenys arba mokslinių tyrimų ir 

žinių sklaidos organizacija. 

Intensyvumas –iki 80 proc. 

Pareiškėjai –privatūs ir viešieji 

juridiniai asmenys 

Partneriai –nėra. 

Intensyvumas –iki80 proc. 



 

Inosertifikavimas 
 

Priemonės tikslas – skatinti įmones 

inovacijas. 

Finansuotinos veiklos: 
1. Naujų produktų ir technologijų pre

2. Naujų produktų ir technologijų pre

InoConnect LT 
 

Priemonės tikslas – skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos verslo ir 

inovacijų tinklą. 

Finansuotinos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI

informaciją teikia EVIT organizacijos, renginiuose.

InoKlaster LT+  
 

Priemonės tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių 

bendradarbiavimą, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, siekiant sukurti reikiamą 

infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti.

Finansuotinos veiklos: parama klasterio infrastruktūros kūrimui arba atnaujinimui.

InoKlaster LT 
 

Priemonės tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių 

bendradarbiavimą, didinti Lietuvos pramonės tarptautinį 

Finansuotinos veiklos: parama klasterio (inovacijų grupės) eksploatavimui. 

2015-05-14 www.paraiska.lt 

2 

skatinti įmones vykdyti MTEPI veiklas, kurti ir diegti į rinką 

1. Naujų produktų ir technologijų pre-sertifikavimas, bandymai laboratorijose; 

2. Naujų produktų ir technologijų pre-sertifikavimas, bandymai realiose sąlygose. 

skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos verslo ir 

dalyvavimas tarptautinių MTEPI iniciatyvų, apie kurias 

informaciją teikia EVIT organizacijos, renginiuose. 

skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių 

bendradarbiavimą, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, siekiant sukurti reikiamą 

infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti. 

parama klasterio infrastruktūros kūrimui arba atnaujinimui. 

skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių 

bendradarbiavimą, didinti Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą. 

parama klasterio (inovacijų grupės) eksploatavimui.  

Pareiškėjai – privatūs juridiniai 

asmenys; 

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas –iki50 proc. 

Pareiškėjai –privatūs juridiniai 

asmenys ir viešieji juridiniai asmenys 

(mokslo ir technologijų parkai, 

klasterių koordinatoriai); 

Partneriai –nėra. 

Intensyvumas – iki 50 proc. 

Pareiškėjai –juridiniai asmenys, 

atstovaujantys besiformuojančius, 

besivystantančius ir brandžius 

klasterius ir Lietuvoje veikiančius 

tarptautinius klasterius) (parama 

teikiama tik klasterį 

eksploatuojančiam juridiniam 

asmeniui); 

Partneriai –nėra. 

Intensyvumas –iki 65 proc. 

Pareiškėjai –juridiniai asmenys, 

atstovaujantys besiformuojančius, 

besivystančius ir brandžius 

klasterius) (parama teikiama tik 

klasterį eksploatuojančiam 

juridiniam asmeniui); 

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas –iki 50 proc. 



 

SmartParkas LT  

Priemonės tikslas – sukurti ir (arba) išplėtoti pramoninių parkų bei laisvųjų ekonominių 

zonų (LEZ) infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio 

sumanios specializacijos srityse.

Finansuotinos veiklos: 
1. Investicijos į kuriamo ir plėtojamo pramoninio parko ar LEZ inžinerinius tinklus ir 

susisiekimo komunikacijas (infrastruktūra suinteresuotieji naudotojai gali naudotis 

atvirai, skaidriai ir be diskriminacijos, o kaina už infrastruktūros eksploatavimą atitinka 

rinkos kainą); 

2. Pramoninio parko ar LEZ rinkodaros ir šalies verslo sąlygų įvaizdžio gerinimo veiklos, 

papildančios investicinį projektą

SmartInvest LT  
 

Priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal 

sumanios specializacijos kryptis ir 

Finansuotinos veiklos: Veikla, skirta geros kokybės tiesioginėms užsienio investicijoms 

MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse pritraukti.

SmartInvest LT+  

Priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal 

sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio 

Finansuotinos veiklos: 
Užsienio investicijos į: 

1. Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos;

2. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI 

infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją);

3. Veiklos, susijusios su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.
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sukurti ir (arba) išplėtoti pramoninių parkų bei laisvųjų ekonominių 

zonų (LEZ) infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų 

sumanios specializacijos srityse. 

1. Investicijos į kuriamo ir plėtojamo pramoninio parko ar LEZ inžinerinius tinklus ir 

susisiekimo komunikacijas (infrastruktūra suinteresuotieji naudotojai gali naudotis 

ai ir be diskriminacijos, o kaina už infrastruktūros eksploatavimą atitinka 

2. Pramoninio parko ar LEZ rinkodaros ir šalies verslo sąlygų įvaizdžio gerinimo veiklos, 

papildančios investicinį projektą. 

pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal 

sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos. 

Veikla, skirta geros kokybės tiesioginėms užsienio investicijoms 

MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse pritraukti. 

pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal 

sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos. 

1. Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos; 

2. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI 

infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją); 

3. Veiklos, susijusios su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu. 

Pareiškėjai –valstybės ir 

savivaldybių biudžetinės įstaigos, kiti 

juridiniai asmenys, kuriems valstybė 

ar savivaldybė gali tiesiogiai ar 

netiesiogiai per kitus ūkio subjektus 

daryti lemiamą įtaką ir kurių 

planuojamas įgyvendinti projektas 

pripažintas valstybei svarbiu 

ekonominiu projektu; pramoninių 

parkų ar LEZ operatoriai; 

Partneriai –pramoninių parkų ar LEZ 

operatoriai. 

Intensyvumas – iki85 proc. 

Pareiškėjai – VšĮ Investuok 

Lietuvoje; 

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas –iki100 proc. 

Pareiškėjai –privatūs juridiniai 

asmenys (užsienio investuotojai 

arba užsienio įmonių filialai); 

Partneriai –kai pareiškėjas didelė 

įmonė, 3 veiklai vykdyti privalomas 

partneris – MVĮ. 

Intensyvumas –iki 80 proc. 



 

KoInvest LT  

Priemonės tikslas – paskatinti privačių rizikos kapitalo fondų investicijas į ankstyvos 

vystymosi stadijos MVĮ, kurios investuoja į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar 

procesams kurti reikalingus MTEPI sumanios

augimo potencialu. 

Remiama veikla – pradedančių ir jaunų, sparčiai augančių įmonių skatinimas sumanios 

specializacijos srityse, siekiant užtikrinti finansavimo šaltinių prieinamumą.

Finansavimo forma – finansinė

priemonė arba steigiant fondų fondą, kuris apimtų kelių finansinių priemonių 

įgyvendinimą. 

Inogeb LT  

Priemonės tikslas – teikiant inovacijų konsultacines paslaugas MVĮ, didinti įmonių 

inovatyvumą, kartu siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių sklaidos terpę, kuri 

skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas.

Finansuotinos veiklos: 
Inovacijų konsultacinių paslaugų MVĮ teikimas.

Inovacinės konsultacinės paslaugos 

turto nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei naudojimo, licencijų sutarčių ir standartų 

naudojimo klausimais. 

Technostartas LT  
 

Priemonės tikslas – paskatinti privačių rizikos kapitalo fondų investicijas į jaunų 

inovatyvių įmonių (pumpurinės įmonės, startuoliai) inovatyvias idėjas, siekiant padėti 

joms sumažinti verslo pradžios riziką ir spartinti jų

Remiama veikla – inovatyvių idėjų ekonominio panaudojimo ir jaunų inovatyvių įmonių 

(pumpurinės įmonės, startuoliai) kūrimosi skatinimas.

Galutiniai naudos gavėjai 
startuoliai). 

Finansavimo forma – finansinė priemonė.
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paskatinti privačių rizikos kapitalo fondų investicijas į ankstyvos 

vystymosi stadijos MVĮ, kurios investuoja į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar 

procesams kurti reikalingus MTEPI sumanios specializacijos srityse ir pasižymi didelio 

pradedančių ir jaunų, sparčiai augančių įmonių skatinimas sumanios 

specializacijos srityse, siekiant užtikrinti finansavimo šaltinių prieinamumą. 

finansinė priemonė. Gali būti įgyvendinama kaip atskira finansinė 

priemonė arba steigiant fondų fondą, kuris apimtų kelių finansinių priemonių 

teikiant inovacijų konsultacines paslaugas MVĮ, didinti įmonių 

inovatyvumą, kartu siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių sklaidos terpę, kuri 

skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas. 

konsultacinių paslaugų MVĮ teikimas. 

Inovacinės konsultacinės paslaugos – tai konsultavimas žinių perdavimo, nematerialiojo 

turto nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei naudojimo, licencijų sutarčių ir standartų 

paskatinti privačių rizikos kapitalo fondų investicijas į jaunų 

inovatyvių įmonių (pumpurinės įmonės, startuoliai) inovatyvias idėjas, siekiant padėti 

joms sumažinti verslo pradžios riziką ir spartinti jų sėkmingą augimą. 

inovatyvių idėjų ekonominio panaudojimo ir jaunų inovatyvių įmonių 

(pumpurinės įmonės, startuoliai) kūrimosi skatinimas. 

Galutiniai naudos gavėjai – jaunos inovatyvios įmonės (pumpurinės įmonės, 

finansinė priemonė. 

Pareiškėjai –privatūs juridiniai 

asmenys; 

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas –Finansinė priemonė 

Pareiškėjai –viešieji juridiniai 

asmenys (mokslo ir technologijų 

parkai, inovacijų centrai, 

technologiniai inkubatoriai) de 

minimis); 

Partneriai –viešieji juridiniai 

asmenys (mokslo ir technologijų 

parkai, inovacijų centrai, 

technologiniai inkubatoriai). 

Intensyvumas – iki 75 proc. 

Pareiškėjai –privatūs juridiniai 

asmenys; 

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas –Finansinė priemonė 



 

Verslo 
konsultantas LT 

Finansuotinos veiklos:  
Verslo paslaugų krepšelis 1737 Eur (6000 Lt): 

1) konsultacijoms apie verslo 

dėmesį skiriant MVĮ, veikiančioms regionuose (

2) specializuotoms konsultacinėms paslaugoms, skirtas MVĮ, veikiančioms nuo 1 metų 

iki 3 metų (de minimis);  

3) konsultacijoms (informacinių, kon

finansiniais, technologiniais ir pan. klausimais) nuo 3 iki 5 metų veikiančioms MVĮ. 

Tinkamos išlaidos: konsultacijų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotuosius projekto 

išlaidų vieneto įkainius arba fiksuotąsias sumas. 

Kompetencijų 
vaučeris 

Finansuotinos veiklos: bendrieji ir specialieji mokymai įmonėms, mokymų išlaidos 

apmokamos, taikant fiksuotąsias sumas. 

Paramos dydis: Iki 2896,20 Eur (10.000 Lt) vienam darbuotojui. 

 

Kompetencijos LT 

Finansuotinos veiklos: Tokia pati priemonė kaip kompetencijų vaučeris tik finansavimas 

pagal šią priemonę bus dalinamas per 

koordinatorius. Bus finansuojami bendrieji ir specialieji mokymai.

Paramos dydis: didžiausias projekto dydis 

Pameistrystė 

Finansuotina veikla – veikla, skirta remti įmonių mokymus, vykstančius pameistrystės 

būdu, prioritetą teikiant MVĮ bei regionui. Mokymų išlaidos apmokamos, taikant 

fiksuotąjį įkainį (už mokymo valandą). 

Paramos dydis: – iki 5 792,40 Eur (20.000 Lt) vienam darbuotojui.
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Verslo paslaugų krepšelis 1737 Eur (6000 Lt):  

1) konsultacijoms apie verslo pradžią, pradedančiosioms iki 1 metų MVĮ, ypatingą 

dėmesį skiriant MVĮ, veikiančioms regionuose (de minimis);  

2) specializuotoms konsultacinėms paslaugoms, skirtas MVĮ, veikiančioms nuo 1 metų 

3) konsultacijoms (informacinių, konsultacinių ir ekspertinių: mokestiniais, teisiniais, 

finansiniais, technologiniais ir pan. klausimais) nuo 3 iki 5 metų veikiančioms MVĮ.  

konsultacijų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotuosius projekto 

išlaidų vieneto įkainius arba fiksuotąsias sumas.  

: bendrieji ir specialieji mokymai įmonėms, mokymų išlaidos 

apmokamos, taikant fiksuotąsias sumas.  

Iki 2896,20 Eur (10.000 Lt) vienam darbuotojui.  

: Tokia pati priemonė kaip kompetencijų vaučeris tik finansavimas 

pagal šią priemonę bus dalinamas per asociacijas, amatų rūmus ir klasterio 

koordinatorius. Bus finansuojami bendrieji ir specialieji mokymai. 

: didžiausias projekto dydis – iki 579 240 Eur (2 mln. Lt). 

veikla, skirta remti įmonių mokymus, vykstančius pameistrystės 

būdu, prioritetą teikiant MVĮ bei regionui. Mokymų išlaidos apmokamos, taikant 

fiksuotąjį įkainį (už mokymo valandą).  

792,40 Eur (20.000 Lt) vienam darbuotojui. 

Pareiškėjai –  privatūs juridiniai 

asmenys; 

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas – iki 100 proc. 

Pareiškėjai – privatūs juridiniai 

asmenys ir valstybės bei 

savivaldybės valdomos bendrovės, 

prioritetą teikiant labai mažoms, 

mažoms ir vidutinėms įmonėms; 

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas –iki 80 proc. 

Pareiškėjai: 1) Verslo asociacijos; 2) 

Pramonės, prekybos ir amatų rūmai; 

3) Klasterio koordinatorius; 

Partneriai – privatūs juridiniai 

asmenys.  

Intensyvumas –iki 80 proc. 

Pareiškėjai – juridiniai privatūs ir 

viešieji asmenys; 
Partneriai – mokymo įstaigos. 

Intensyvumas –iki 80 proc. 



 

Žmogiškieji 
ištekliai Invest 
LT+ 

Finansuotinos veiklos: užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos 

teritorijoje į gamybą ir paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, 

įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą. 

asmenų darbo užmokestis, j

paslaugų; mokymo paslaugų pirkimo išlaidos; m

įsigijimas. 

Paramos dydis: Projektui iki 579

(15.000 Lt). 

Procesas LT 

Finansuotinos veiklos: MVĮ veiklos kokybės gerinimas, remiantis tarptautiniais, 

europiniais arba nacionaliniais standartais pažangių (inovatyvių) vadybos metodų ar 

valdymo sistemų diegimas (tinkamos išlaidos įmonių išorinių konsultavimo paslaugų 

įsigijimas). PVZ.: Lean, TOC ir 

standartų diegimas ir pan. 

Paramos dydis: iki 57 924 Eur (200.000 Lt).

E-verslas LT 

Finansuotinos veiklos: investicijos, tiesiogiai susijusios su IRT Informacinių ryšio 

technologijomis, jų pritaikymu išoriniams verslo procesams (klientų aptarnavimo, 

logistikos, užsakymų pateikimo, atsargų valdymo procesai).

Tinkamos išlaidos: investicijos į įrangą, kompiuterin

įskaitant jos programavimą ir (ar) konfiguravimą įmonėse, patentų/licencijų įsigijimas, 

lizingas (finansine nuoma).  

Paramos dydis: 57 924,00 Eur (200.000 Lt).

Dizainas LT 

Finansuotinos veiklos:1) Gaminio/produkto dizaino kūrimas 2) Grafinio dizaino 

kūrimas. Gaminys – pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas. Dizaino 

kūrimas apima ir gaminį ir pakuotę, gaminio apipavidalinimą. 

Paramos dydis: iki 10 136 Eur (35 000 Lt), priklausomai nuo sudėtingumo. 
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: užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos 

teritorijoje į gamybą ir paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, 

įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą. Tinkamos išlaidos: projektą vykdančių 

asmenų darbo užmokestis, jei pareiškėjas pats vykdo mokymo veiklas, nepirkdamas 

paslaugų pirkimo išlaidos; mokymo priemonių (trumpalaikio turto) 

: Projektui iki 579 240 Eur (2 mln. Lt.); vienam darbuotojui iki 4 344 Eur 

: MVĮ veiklos kokybės gerinimas, remiantis tarptautiniais, 

europiniais arba nacionaliniais standartais pažangių (inovatyvių) vadybos metodų ar 

valdymo sistemų diegimas (tinkamos išlaidos įmonių išorinių konsultavimo paslaugų 

 kt. vadybos sistemos, procesų optimizavimas, ISO 

924 Eur (200.000 Lt). 

investicijos, tiesiogiai susijusios su IRT Informacinių ryšio 

technologijomis, jų pritaikymu išoriniams verslo procesams (klientų aptarnavimo, 

logistikos, užsakymų pateikimo, atsargų valdymo procesai). 

: investicijos į įrangą, kompiuterinės programinės įrangos įsigijimas, 

įskaitant jos programavimą ir (ar) konfiguravimą įmonėse, patentų/licencijų įsigijimas, 

924,00 Eur (200.000 Lt). 

1) Gaminio/produkto dizaino kūrimas 2) Grafinio dizaino 

pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas. Dizaino 

kūrimas apima ir gaminį ir pakuotę, gaminio apipavidalinimą.  

136 Eur (35 000 Lt), priklausomai nuo sudėtingumo.  

Pareiškėjai – užsienio investuotojai 

(įmonės) arba užsienio įmonių 

filialai; 

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas –iki 80 proc. 

Pareiškėjai – labai maža, maža ir 

vidutinė įmonė; 

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas –iki 50 proc. 

Pareiškėjai – labai maža, maža ir 

vidutinė įmonė; 

Partneriai – nėra. 

 

Intensyvumas – iki 45 proc. 

Pareiškėjai – labai maža, maža ir 

vidutinė įmonė.  

Partneriai – nėra. 

 

Intensyvumas – iki 85 proc. 



 

Expo 
konsultantas LT 

Finansuotinos veiklos: Konsultacijos MVĮ eksporto klausimais 

čekis, su kuriuo MVĮ gali kreiptis į Nacionalinį konsultantų registrą*(patvirtintas 

akredituotų konsultantų sąrašas)  ir gauti jai skirtas paslaugas. Išlaidos apmokamos, 

taikant fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius arba fiksuotąsias sumas. 

Paramos dydis: Bendra projekto vertė 

Expo  
sertifikatas LT 

Finansuotinos veiklos: planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas. 

Paramos dydis: MVĮ – iki 144

 

Naujos  
galimybės LT 

Finansuotinos veiklos: MVĮ ir jos produkcijos pristatymu tarptautinėse 

parodose/mugėse: Fiksuotasis įkainis 

išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje mugėje ar parodoje. Fiksuotasis 

įkainis – parodos ploto nuomos; dalyvio re

šalyje, kurioje vyksta paroda; projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo 

užmokesčio išlaidos (de minimis). 

Paramos dydis: MVĮ nuo 4 344 Eur (15.000 Lt) iki 43

SVV subjektų grupėms: nuo 28

Verslo  
klasteris LT 

Finansuotinos veiklos: 1) Narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis; 2) 

Eksperto darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos; 3) Išlaidos, tiesiogiai susijusios su 

projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių ir kitų paslaugų pirkimu ; 4) 

Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, 

naujiems nariams pritraukti išlaidos. 

Paramos dydis: iki 200 000 Eur (690.000 Lt) vienai įmonei. Projekto dydis 

Eur (1,5 mln. Lt.).  
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: Konsultacijos MVĮ eksporto klausimais – INVEGA išduodamas 

čekis, su kuriuo MVĮ gali kreiptis į Nacionalinį konsultantų registrą*(patvirtintas 

akredituotų konsultantų sąrašas)  ir gauti jai skirtas paslaugas. Išlaidos apmokamos, 

ekto išlaidų vieneto įkainius arba fiksuotąsias sumas.  

: Bendra projekto vertė – 2 896 Eur (10.000 Lt).  

: planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas.  

iki 144 810 Eur (0,5 mln. Lt).  

: MVĮ ir jos produkcijos pristatymu tarptautinėse 

parodose/mugėse: Fiksuotasis įkainis – stendo nuomos, sukūrimo ir eksploatavimo 

išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje mugėje ar parodoje. Fiksuotasis 

parodos ploto nuomos; dalyvio registracijos mokesčio; kelionės ir pragyvenimo 

šalyje, kurioje vyksta paroda; projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo 

užmokesčio išlaidos (de minimis).  

344 Eur (15.000 Lt) iki 43 440 Eur (150.000 Lt). 

uo 28 962 Eur (100.000 Lt) iki 200 000 Eur (690.000 Lt). 

: 1) Narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis; 2) 

Eksperto darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos; 3) Išlaidos, tiesiogiai susijusios su 

projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių ir kitų paslaugų pirkimu ; 4) 

monių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, 

naujiems nariams pritraukti išlaidos.  

000 Eur (690.000 Lt) vienai įmonei. Projekto dydis – iki 434 430 

Pareiškėjai – labai maža, maža ir 

vidutinė įmonė; 

Partneriai – nėra. 

 

Intensyvumas –iki 50 proc. 

Pareiškėjai – labai maža, maža ir 

vidutinė įmonė; 

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas –iki 50 proc. 

Pareiškėjai: 
1. MVĮ (pavienis dalyvavimas);  

2. VšĮ Versli Lietuva; Asocijuotos 

verslo struktūros; Pramonės, 

prekybos ir amatų rūmai; Klasterio 

koordinatorius (grupinis 

dalyvavimas).  

 

Intensyvumas – iki 50 proc. 

Pareiškėjai: 1) viena iš verslo 

klasterio įmonių: maža, labai mažai 

ar vidutinė įmonė; 2) klasterio 

koordinatorius; 3) asocijuotos verslo 

struktūros; 4) pramonės, prekybos ir 

amatų rūmai.  

Partneriai – MVĮ. Galutiniai naudos 

gavėjai – MVĮ.  

Intensyvumas –iki 50 proc. 



 

Regio Invest LT+ 

Finansuotinos veiklos: a) įmonių investicijos į naujo pastato statybą (ir) arba 

rekonstrukciją. b) įmonių investicijos į inovatyvių gamybos technologinių linijų įsigijimą 

ir įdiegimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia inovatyvioms gamybos 

technologinėms linijoms diegti, įrengimas; c) inovatyvių ir efektyvių technologijų 

diegimas paslaugų sektoriuose; 

Paramos dydis: iki 868 860 Eur (3 mln. Lt) (jeigu projektas skirtas tik 

įrangai/įrenginiams/technologijoms įsigyti); iki 2

skirtas tiek statybai ir rekonstravimui, tiek įrangai/įrenginiams/technologijoms įsigyti).

DPT  
pramonei LT+ 

Finansuotinos veiklos: Investicijos į DPT (didelio poveikio technologijos (mikro

nanoelektronikos, pažangiųjų medžiagų, pramoninių biotechnologijų, fotonikos, 

nanotechnologijų ir pažangiosios gamybos sistemų)) diegimą Lietuvos tradicinės 

pramonės šakose. Tinkamos finansuoti 

išlaidos, darbuotojų, dirbančių su įdiegtomis technologijomis, mokymai.

Paramos dydis: iki 2 896 200 Eur (10 mln. Lt).

 

Eco-inovacijos 
LT+ 

Finansuotinos veiklos: Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius), kurį įdiegus mažėja 

neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir 

užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos 

inovacijas (ir jų įdiegimą).  

Paramos dydis: iki 2 896 200 Eur (10 mln. Lt).

Eco-inovacijos LT 

Finansuotinos veiklos: Investicijos į materialųjį turtą, kuris sumažina neigiamą 

aplinkai. Aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių aplinkosaugos 

standartų reikalavimus diegimas.  Gaminio dizaino kūrimas, taikant ekologinio 

projektavimo priemones, atsižvelgiant į ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius 

aspektus. Eco-inovatyvaus dizaino sritys: produkto svorio mažininiams; pakuotės 

mažinimas; padidintos perdirbimo galimybės; prailgintas ilgaamžiškumas.

Paramos dydis: iki 28 962 Eur (0,1 mln. Lt). 
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: a) įmonių investicijos į naujo pastato statybą (ir) arba 

rekonstrukciją. b) įmonių investicijos į inovatyvių gamybos technologinių linijų įsigijimą 

ir įdiegimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia inovatyvioms gamybos 

hnologinėms linijoms diegti, įrengimas; c) inovatyvių ir efektyvių technologijų 

diegimas paslaugų sektoriuose;  

860 Eur (3 mln. Lt) (jeigu projektas skirtas tik 

įrangai/įrenginiams/technologijoms įsigyti); iki 2 027 340 Eur (7 mln. Lt) (jeigu projektas 

skirtas tiek statybai ir rekonstravimui, tiek įrangai/įrenginiams/technologijoms įsigyti). 

Investicijos į DPT (didelio poveikio technologijos (mikro- ir 

nanoelektronikos, pažangiųjų medžiagų, pramoninių biotechnologijų, fotonikos, 

nanotechnologijų ir pažangiosios gamybos sistemų)) diegimą Lietuvos tradicinės 

pramonės šakose. Tinkamos finansuoti išlaidos yra numatytos darbo užmokesčio 

išlaidos, darbuotojų, dirbančių su įdiegtomis technologijomis, mokymai. 

200 Eur (10 mln. Lt). 

: Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius), kurį įdiegus mažėja 

neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir 

užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos 

200 Eur (10 mln. Lt). 

: Investicijos į materialųjį turtą, kuris sumažina neigiamą poveikį 

aplinkai. Aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių aplinkosaugos 

standartų reikalavimus diegimas.  Gaminio dizaino kūrimas, taikant ekologinio 

projektavimo priemones, atsižvelgiant į ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius 

inovatyvaus dizaino sritys: produkto svorio mažininiams; pakuotės 

mažinimas; padidintos perdirbimo galimybės; prailgintas ilgaamžiškumas. 

962 Eur (0,1 mln. Lt).  

Pareiškėjai – labai maža, maža ir 

vidutinė įmonė; 

Partneriai – nėra. 

 

Intensyvumas –iki 45 proc. 

Pareiškėjai –labai maža, maža ir 

vidutinė įmonė; 

Partneriai – nėra. 

 

Intensyvumas –iki 45 proc. 

Pareiškėjai – labai maža, maža ir 

vidutinė įmonė; 

Partneriai – nėra. 

 

Intensyvumas – iki 45 proc. 

Pareiškėjai –labaimaža, maža ir 

vidutinė įmonė; 

Partneriai – nėra. 

 

Intensyvumas –iki 50 proc. 



 

Eco  
konsultantas LT 

Finansuotinos veiklos: Konsultacijos MVĮ efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių 

resursų tausojimo, eco-technologijų ir kt. ekoklausimais 

kuriuo MVĮ gali kreiptis į Nacionalinį konsultantų registrą ir gauti jai skirtas paslaugas. 

Paramos dydis: Iki 1 737 Eur (6 000 Lt). Priklausys nuo fiksuoto įkainio arba fiksuotos 

sumos dydžio. 

Auditas 
pramonei LT 

Finansuotinos veiklos: Energetinio audito atlikimas pramonės įmonėse. 

Paramos dydis: iki 72 405 Eur (0,25 mln. Lt).

 

RES  
pramonei LT+ 

Finansuotinos veiklos:Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, 

būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti. 

Paramos dydis: iki 868 860 Eur (3 mln. Lt).

 

Kogeneracija 
pramonei LT 

Finansuotinos veiklos: Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicijų į įrangą, 

kurios reikia, kad įrenginys veiktų kaip didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, 

palyginti su to paties pajėgumo įprastais elektros energijos ar šilumos gamybos 

įrenginiais, išlaidos arba papildomos investicijų, kad būtų padidintas naudingumas, kai 

esamas įrenginys jau atitinka didelio naudingumo ribą, išlaidos. 

Paramos dydis: iki 289 620 Eur (1 mln. Lt).
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: Konsultacijos MVĮ efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių 

technologijų ir kt. ekoklausimais – INVEGA išduodamas čekis, su 

kuriuo MVĮ gali kreiptis į Nacionalinį konsultantų registrą ir gauti jai skirtas paslaugas.  

737 Eur (6 000 Lt). Priklausys nuo fiksuoto įkainio arba fiksuotos 

Energetinio audito atlikimas pramonės įmonėse.  

405 Eur (0,25 mln. Lt). 

Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, 

būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti.  

860 Eur (3 mln. Lt). 

Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicijų į įrangą, 

kurios reikia, kad įrenginys veiktų kaip didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, 

palyginti su to paties pajėgumo įprastais elektros energijos ar šilumos gamybos 

ba papildomos investicijų, kad būtų padidintas naudingumas, kai 

esamas įrenginys jau atitinka didelio naudingumo ribą, išlaidos.  

620 Eur (1 mln. Lt). 

Pareiškėjai – labai maža, maža ir 

vidutinė įmonė; 

Partneriai – nėra. 

 

Intensyvumas – iki 85 proc. 

Pareiškėjai – pramonėsįmonės. 

Vadovaujantis valstybės pagalbos 

taisyklėmis pagalba teikiama labai 

mažoms, mažoms ir vidutinėms 

įmonėms.  

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas – iki 70 proc. 

Pareiškėjai – MVĮir didelės 

pramonės įmonės. 

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas – iki 80 proc. 

Pareiškėjai – MVĮir didelės 

pramonės įmonės. 

Partneriai – nėra. 

Intensyvumas –iki 65 proc. 


