
 

 

 
 

KVIETIMŲ PARAMAI GAUTI APŽVALGA 
 

 
 

 

  



 
 
 
 

 

E-Verslo modelis – COVID 19 

 

 

 
 

 

Priemonės tikslas 
paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones: skaitmenizuoti verslą ir jį efektyviau plėtoti internete; išlaikyti / kurti darbo vietas; 

optimizuoti darbo kaštus 

Galimi pareiškėjai labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ) 

Finansuotina veikla nauji verslo modeliai, sukurti įdiegus e-verslo sprendinius. 

Paramos dydis iki 50.000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas iki 90 %. 

Finansavimo forma negrąžintina subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 40 000 000,00 eurų 

Projekto trukmė 6 mėn. nuo sprendimo finansuoti priėmimo, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. liepos 1 d. 

 

E-verslo modelių diegimas, persiorientuojant į procesų ir produktų (gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, MVĮ 

produktų elektroninę prekybą ir pristatymą, o taip pat ir nešiojamų kompiuterių bei kitos reikiamos įrangos įsigijimas, reikalingas 

nuotolinėms darbo vietoms sukurti. 

Remiama 
veikla 

 

 

Tinkamos finansuoti išlaidos 
• Elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas, apimantis verslo procesus: nuo klientų užklausų ir užsakymų, gamybos planavimo,  
veiklos operacijų fiksavimo ir stebėjimo, veiklos procesų optimizavimo, tiekimo grandinės valdymo ir atsargų optimizavimo, iki 
pagamintos produkcijos atkrovimo ir išvežimo užsakovui (tik gamybinėms įmonėms); 
• Verslo valdymo sistemos, automatizuojančios įmonėje vykdomus procesus: verslo administravimą, paslaugų teikimą, kokybės kontrolę, 
kokybės vadybos ir kitų standartų palaikymo veiklas, klientų aptarnavimą ir laiko apskaitą; 
• Įrangos (mobilioms /nutolusioms darbo vietoms) įsigijimo išlaidos; 
• E-parduotuvių sprendimai: programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, integruota su esama / naujai kuriama 
elektronine parduotuve, galimybe formuoti užsakymus (teikiant juos tiesioginei gamybai) bei apdoroti jų vykdymą; 
• Programinė įranga / licencijos: esamos įrangos atnaujinimas, kuri derėtų su naujai diegiamų verslo sprendimų įranga, arba naujos 
įrangos įsigijimas (pvz. optimizavus procesus ir atidarius e-parduotuvę, reikalinga nauja buhalterinė programa ir pan.); 
• Įmonės konsultacijų paketas pagal tematikas: įmonės praeities rizikų įsivertinimas, pasiruošimas ateities iššūkiams ir naujiems verslo 
modeliams; 
• Mokymų paslaugos, susijusios su įdiegtais IT sprendimais. 

Numatoma kvietimo data Kvietimą planuojama paskelbti 2021 m. vasario - kovo mėn. 



 

 

Kūrybiniai čekiai COVID 19 

 
 

Priemonės tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės 
produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką. 

 
Galimi pareiškėjai 

labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos ir / ar 
suteiktų paslaugų vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per 
laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės 
kaip 50 000 eurų. 

Finansuotina veikla originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. 

Paramos dydis iki 30.000 Eur. Pastaba – vienam dizaino sprendimui gali būti numatyta iki 10 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas iki 90 %. 

Finansavimo forma negrąžintina subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 7 000 000,00 eurų 

Remiama veikla originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Prekių ir paslaugų dizainas. 

 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

Prekės ir paslaugos dizaino sukūrimas 
Originaliam dizainui kurti reikalingos įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo išlaidos, scenos meno kūrinių pristatymas ir 
atlikimas. 
Pastaba: projektu planuojamos įsigyti paslaugos yra teikiamos kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių fizinių asmenų 
ar įmonių. 

Numatoma kvietimo data Kvietimą planuojama paskelbti 2021 m. kovo mėn. 



 

 
 

 

Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+ 

 

 

Priemonės tikslas skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. 

 
Galimi pareiškėjai 

Pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis 

asmuo, jau įgyvendino, šiuo metu įgyvendina, arba per 36 mėn. įgyvendins investicijų projektą Lietuvoje už 1.45 mln. Eur. arba sukurs 

20 darbo vietų ir investicijų projektą. 

Finansuotina veikla 
Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir 

kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą. 

Paramos dydis Nuo 30 000 Eur iki 500 000 Eur. Vienam darbuotojui skiriama suma mokymams iki 3 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas 
Labai maža ir maža įmonė iki 70 proc. 
Vidutinė įmonė iki 60 proc. 
Didelė įmonė iki 50 proc. 

Finansavimo forma negrąžintina subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 2 600 000,00 Eur 

Remiama veikla 
investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos 
tobulinimas, 

įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą. 
 
 
 
 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko)*. 

 mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje išlaidos*. 

 mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje ir į užsienį išlaidos; 

 išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti*. 

 įrankių ir įrenginių, priklausančių projekto vykdytojui, nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo naudojami vien mokymo projektui, išlaidos*. 

 mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo išlaidos; 

 su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, t. y. mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos; 

 išlaidos mokomiems darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias mokomi darbuotojai dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio 
išlaidos). 

Numatoma kvietimo data Kvietimą planuojama paskelbti 2021 m. vasario mėn. 



 

 
 

 

Inostartas 
 

 
 

Priemonės tikslas 
Skatinti naujų inovatyvių SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą. Taip pat skatinti 

įmonių savarankiškumą vykdant MTEP (mokslinių tyrimų, eksperimentinės) darbus įmonės viduje. 

 
Galimi pareiškėjai 

 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos 

 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo 

dienos 

 žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos 

 
 

 
Finansuotina veikla 

 inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2–6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 

d. nutarimu  Nr.  650 „Dėl Rekomenduojamos  mokslinių  tyrimų ir eksperimentinės  plėtros etapų klasifikacijos  aprašo patvirtinimo“  4 

punkte (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas); 

 tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose MVĮ ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo; 

 inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7–9 etapus, nurodytus MTEP etapų 

klasifikacijos apraše. 

Finansavimo dydis 
iki 33 225,91 Eur. veiklos trukmė iki 12 mėnesių 

iki 49 838,87 Eur. Veiklos trukmė iki 18 mėnesių 
iki 51 663, 12 Eur. veiklos trukmė iki 24 mėnesių 

Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija 

Kvietimo finansavimo 
suma 

8 402 521 Eur 

Finansavimo intensyvumas 
80-90 % 

Jei projekto metu bus kuriamos arba tobulinamos technologijos, susijusios su koronavirusu (COVID-19), didžiausia galima projekto 

finansuojamoji dalis –100 proc. 

Kvietimo laikotarpis 2021 m. kovo 31 d. 



 
 
 

 
 

Alternatyvių investicijų detektorius (AID) 
 

 
Priemonės tikslas Plėtojant socialinės integracijos paslaugas didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai 

dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje 
Galimi 
pareiškėjai 

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys 

Finansuotina veikla 

 
 socialinės integracijos veiklos; 
 socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas; 
 savanoriškos veiklos skatinimas; 
 kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją. 

Kvietimo finansavimo  
suma 2 600 000, 00 Eur 

 
 

 

Finansavimo intensyvumas Iki 100 % 

 
Projekto idėja ir esmė 
 

 

Pagrindinė projekto idėja yra Socialinių inovacijų platforma. Tai vieta, kurioje turės galimybę susitikti organizacijos, norinčios spręsti 
socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų problemas. Tos, kurios yra pasirengusios eksperimentuoti, ieškoti 
naujų sprendimų bei norinčios inicijuoti realų socialinį pokytį, o ne tik procesą. Šioje platformoje idėjas galės siūlyti vieši ir privatūs 
juridiniai asmenys, o jas vertins ir geriausias atrinks - ekspertai. Visi idėjų pristatymo ir atrankos susitikimai Socialinių inovacijų 
platformoje vyks gyvai, juose galės dalyvauti visi norintys. Su organizacijomis, kurių idėjos bus atrinktos, bus pasirašomos partnerystės 
sutartys. Jos gaus ne tik finansavimą savo pateiktai idėjai realizuoti, bet ir palaikymą visą laikotarpį - mentorių pagalbą, mokymus, 
ekspertų konsultacijas ir kt. 

Kvietimo laikotarpis 
 

2020-08-04 iki 2022-09-30 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

 

 



 
 
 

 
 

Gatvių apšvietimo modernizavimas“ Nr. 2 
 

 
 

Priemonės tikslas sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje. 

Galimi pareiškėjai 
Savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės (taip, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymą), vykdančios gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų statybos veiklą. Partneriai yra negalimi. 

Paramos dydis 
Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 eurų (du šimtai tūkstančių eurų). Didžiausia galima projektui skirti 

finansavimo lėšų suma yra 2 000 000 eurų (du milijonai eurų). 

 

 
Finansavimo 
intensyvumas 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų skiriamas finansavimas negali viršyti 50 proc. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 

50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginių, kurių generuojama elektros energija 

būtų naudojama projektu modernizuojamoje gatvių apšvietimo sistemoje, išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų.   

Finansavimo forma negrąžintina subsidija 

Kvietimo finansavimo 
suma 

6 547 089,00 eurų 

Remiama veikla gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą. 

 
 
 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

 visos esamos gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo išlaidos, patirtos siekiant didinti gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo 
efektyvumą; 

 projektavimas, 
 statinio projekto vykdymo priežiūros; 
 projekto ekspertizės paslaugos; 
 statinio statybos techninė priežiūra; 
 kitos inžinerinės paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis; 

 įrangos ar įrenginių, didinančių gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą įsigijimo išlaidos (kai jos įsigyjamos atskirai, 
ne pagal rangos sutartį). 

Kvietimo laikotarpis nuo 2021 m. sausio 18 d. iki kovo 18 d. 



 
 
 
 

Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Nr. 3 
 

 
 

Priemonės tikslas 
Padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą aglomeracijose, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų 

ekvivalentų atitinkanti apkrova. 

Galimi pareiškėjai 
Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai (regioniniai viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir 

nuotekų tvarkytojai, turintys vandens tiekėjo licencijas). 

Finansavimo 
intensyvumas 

Projekto investicijos dydis (vertinama tik rangos darbų suma) negali viršyti 3 000 eurų (trijų tūkstančių eurų) vienam gyventojui. 

Finansavimo forma grąžinamoji subsidija 

 
Kvietimo finansavimo 
suma 

 

 
12612492,21Eur  

 

 
Remiama veikla 

Centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų įrengimas ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų tiesimas (vartotojui nuosavybės teise priklausančio 

ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose) aglomeracijose, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti 

apkrova 

 
 
 
 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

 geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų ir teisinės registracijos išlaidos; 

 inžinerinių topografinių, geologinių tyrimų, archeologinių tyrimų, higienos tyrimų; 

 statinio projekto parengimo; 

 statinio projekto vykdymo priežiūros; 

 statinio projekto ekspertizės; 

 tinklų statybos (gatvės tinklo ir vartotojo sklype); 

 dangų atstatymo iki buvusio lygio; 

 statinio statybos techninės priežiūros; 

 statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų parengimo; 

 civilinės atsakomybės / civilinės atsakomybės privalomojo draudimo. 

Kvietimo laikotarpis 2021-01-01 iki 2021-04-01 



 
 
 

 
 

LAAIF kvietimas “Nuotekų surinkimo tinklų plėtra” 
 

 
 

 
Priemonės tikslas 

Priemonė skirta Miestų nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimo trūkumams pašalinti, kuria siekiama tankiai apgyvendintoje teritorijoje 

(aglomeracijoje) centralizuotai surinkti ir iki normatyvų išvalyti visas nuotekas miesto nuotekų valykloje. Įgyvendinus projektus, bus 

sumažintas aplinkos teršimas buitinėmis nuotekomis. 

Galimi pareiškėjai 
Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai (regioniniai viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir 

nuotekų tvarkytojai, turintys vandens tiekėjo licencijas) arba savivaldybės institucijos; 

 
Finansavimo dydis 

200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis Projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų. Vienam būstui 

prijungti skiriamos didžiausios subsidijų sumos vidurkis negali viršyti 2 100 Eur, o Pareiškėjas turi prisidėti ne mažiau kaip 30 proc. nuo visų 

tinkamų finansuoti bei padengti visas kitas projekto įgyvendinimui būtinas išlaidas. 

Finansavimo forma negrąžinamoji subsidija 

Kvietimo finansavimo 
suma 

1 000 000.00 Eur. 

 
Remiama veikla 

nuotekų tinklų įrengimas su dangų atstatymu. Projekte nurodyti gyventojų būstai, kuriuos numatoma prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų, 

turi būti atrinkti pagal savivaldybės ir (arba) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės nustatytą ir patvirtintą  vieningą 

gyvenamųjų būstų prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų atrankos tvarką. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

 

nuotekų tinklų įrengimas su dangų atstatymu.   
    

Numatoma kvietimo data 2021 m. vasario - kovo mėn. 



 
 

 
 

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties 
pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose pakeičiant iškastinio kuro naudojimą 

 
 

Priemonės tikslas 
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų 

visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), 

pakeičiant iškastinio kuro naudojimą. 

Galimi pareiškėjai Visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams 
asmenims, savininkai arba valdytojai. 

 
Subsidijos dydis 

Subsidijos dydis iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 200 000 Eur, 
tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos 
subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu 
sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. 

 
Remiama veikla 

1. saulės elektrinių (įskaitant nutolusias saules elektrines ar saulės elektrines įsigytas iš saulės elektrinių parkų), skirtų elektros energijos 
gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui: 
1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimui; 
1.2. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui; 
1.3. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, 
pritaikymui; 
1.4. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus ir (ar) elektrinės projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui; 
1.5. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos; 
1.6. elektros energijos tinklų pritaikymui; 
2. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose ir kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, 
nuotekų valyklų statiniuose), kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius 
poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius 
ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar 
vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti; 
3. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), 
jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų 

Numatoma kvietimo data Kvietimą planuojama paskelbti 2021 m. kovo mėn. 



 
 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas 
visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose 

 
 

Priemonės tikslas 
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių 

socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms 

bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams. 

 
Galimi pareiškėjai 

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, viešosios įstaigos, kurių 
savininkė arba dalininkė yra valstybė, savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai. Pareiškėjai, ketinantys 
įgyvendinti projektus pagal finansavimo Priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame 
ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų. 

 
Subsidijos dydis 

Subsidijos dydis iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam 
ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 Eur, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali 
viršyti 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio 
efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. 

 

Remiama veikla 
1.1. saulės elektrinių (įskaitant nutolusias saulės elektrines ar saulės elektrines įsigytas iš saulės elektrinių parkų), skirtų elektros energijos 
gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui: 
1.2. vėjo energijos šaltinių diegimui savo poreikiams: 
1.3. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimui: 
1.4. kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), 
pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C klasę arba aukštesnę; 
1.5. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą 
aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose: 
1.6. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti; 
1.7. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, 
atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, 
leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus 
dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos 
netinkamomis finansuoti; 
1.8. pagal aukščiau išdėstytą priemonę subsidijos mokamos pagal pareiškėjo suvartojamas energijos sąnaudas pastate (-uose) ir poreikiai 
grindžiami pagal suvartojamas energijos sąnaudas pastate (-uose) bei tai pagrindžiančius dokumentus; 
1.9. projekto finansų audito ir per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo išlaidos; 
1.10. projekto viešinimo išlaidos. 
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Parama kaimo bendruomenėms 
 

 
 

Priemonės tikslas 
Teikti finansinę paramą kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų ne pelno projektams, kurie skirti kaimo gyventojų 
bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems poreikiams tenkinti. 
 

Galimi pareiškėjai 
kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija; rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai 
„sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), įskaitant VVG, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos. Nacionaliniu lygiu 
kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.). 

Kvietimo finansavimo 
suma 

900 000,00 Eur 

 
Paramos intensyvumas 

 iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama 
paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario 
mokestis, kitų fondų lėšos); suapvalinimai negalimi (46 punkto nuostata); 

 iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį. 
   

Paramos dydis 
 kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 3 000 Eur; 
 kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 5 000 Eur; 
 kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį: 
o 1 500 Eur, kai paramos kreipiasi kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija; 
o 3 000 Eur, kai paramos kreipiasi rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, įskaitant VVG; 
o 6 000 Eur, kai paramos kreipiasi nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija 

   

 
Remiama veikla 

1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimo ir (arba) stiprinimo;   

2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas); 
3. bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimo. 

Kvietimo laikotarpis 2021- 02-01 – 2021-03-01 



 
 

Susidomėjote ir turite papildomų klausimų, kreipkitės! 
Mob. +370 646 25983, el. p. direktorius@visitjoniskis.lt  

 
 
 

Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras 
Žemaičių g. 9, Joniškis 

El. p. info@visitjoniskis.lt, tel. +370 426 523 88, 
 

www.visitjoniskis.lt 
 

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/JoniskioTVIC 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 


