2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ priemonės
Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės
LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3
7 priedas
EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KODAI, PAGAL KURIUOS KULTŪRINIŲ IR
KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIUI PRISKIRTINOS LABAI MAŽOS ĮMONĖS,
MAŽOS ĮMONĖS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS
EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ GRUPĖS, PAGAL KURIAS
KULTŪRINIŲ IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ (TOLIAU – KKI)
SEKTORIUI PRISKIRTINOS LABAI MAŽOS ĮMONĖS, MAŽOS
ĮMONĖS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS
KKI veiklų (paslaugų) pavadinimas
Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
Programinės įrangos leidyba
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
Radijo programų transliavimas
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
Kompiuterių programavimo veikla
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Reklamos agentūrų veikla
Specializuota projektavimo veikla
Fotografavimo veikla
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
Kraštovaizdžio tvarkymas
Kultūrinis švietimas
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
Muziejų veikla
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas
Atrakcionų ir teminių parkų veikla
KKI veiklų (gamybos) pavadinimas
Tekstilės audimas
Tekstilės apdaila
Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Drabužių, išskyrus kailinius drabužius, siuvimas (gamyba)
Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba
Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba
Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba
Avalynės gamyba
Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba
Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba
Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
Baldų gamyba

EVRK 2
grupė arba
klasė
58.1
58.2
59.1
59.2
60.1
60.2
62.01
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13.2
13.3
13.9
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15.12
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31.0

Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
Muzikos instrumentų gamyba
Žaidimų ir žaislų gamyba
Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas
Medienos pjaustymas ir obliavimas
Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų
gamyba
Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba
Popieriaus ir kartotinių gaminių gamyba
Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos
_______________
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15.11
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