LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2014 M.
GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 4-933 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS
FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ
SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 4-499
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio
19 d. įsakymą Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos
rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:
1.1. Pakeičiu I skyriaus devintąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„DEVINTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-V-842 „INOGEB LT“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas;
1.3.2. inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimas, kuris apima
inovacijų partnerystės skatinimą, technologijų paiešką, vertinimą ir technologijų perdavimą,
konsultacijas dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, naujų produktų parengimo ir pateikimo
į rinką, naujų inovacinių įmonių steigimo ir plėtros, MTEPI srityje veikiančių klasterių plėtros,
įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose ir projektuose, teikiant pagalbą partnerių
paieškai, veiklų identifikavimui, paraiškų rengimui, ekspertinę bei metodinę pagalbą dėl
ikiprekybinių pirkimų įmonėms, ketinančioms dalyvauti dalyvio teisėmis ikiprekybiniuose
pirkimuose, ir (ar) perkančiosioms organizacijoms dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo ir kitas
inovacijų paramos paslaugas;
1.3.3. Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos
(sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų
įgyvendinimo programos patvirtinimo“, įgyvendinimo fasilitavimas.
1.4. Galimas pareiškėjas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar)
inovacijų paramos paslaugas ir kurių dalininkė yra valstybė ir (ar) savivaldybė;
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1.5.2. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių
konkurencingumo didinimo paslaugas ir kurių dalininkė yra valstybė;
1.5.3. nacionalinės verslo asociatyvinės struktūros, vienijančios regionines ir šakines verslo
asociacijas (įskaitant prekybos, pramonės ir amatų rūmus), kurių nariai vykdo MTEPI veiklas.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš Europos Sąjungos (toliau – ES) bei
kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.302
„Verslo sektoriaus išlaidos
Eur
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.S.303
„Inovatyvių įmonių,
Procentai
bendradarbiaujančių su
partneriais, dalis nuo visų su
inovacijomis susijusių
įmonių“
R.N.816
„Inovacijų paramos paslaugas Skaičius
gavusios ir (ar) konsultuotos
įmonės, įsidiegusios ir (ar)
sukūrusios inovacijas“
R.N.817
„Inovacijų paramos paslaugas Skaičius
gavusių ir (ar) konsultuotų
įmonių sudarytos technologijų
perdavimo sutartys“
R.N.820
„Inovacijų paramos paslaugas Skaičius
gavusių ir (ar) konsultuotų
įmonių sukurti gaminių,
paslaugų ar procesų prototipai
(koncepcijos)“
R.N.821
„Konsultuotų įmonių,
Skaičius
dalyvaujančių tarptautinėse
MTEPI iniciatyvose,
finansuotos paraiškos“
R.N.823
„Pritraukti nauji nariai į
Skaičius
Lietuvoje įsikūrusius MTEPI
klasterius“
P.B.204
„Nefinansinę paramą
Įmonės
gaunančių įmonių skaičius“

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
38,74

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
60,70

10,99

12,79

100

350

4

14

20

150

10

30

25

70

248

1320
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P.S.304

P.N.819

„Įgyvendintų inovacijų
paklausos skatinimo
sprendimų skaičius“
„Suorganizuoti technologijų
pažangos ir inovacijų
populiarinimo renginiai“

Skaičius

30

150

Skaičius

5

64

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
ES
Respublikos
struktūrinių
valstybės
fondų
biudžeto
lėšos – iki
lėšos – iki

Iš viso – ne
Lietuvos
Savivaldybės
mažiau kaip Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
20 936 643
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
20 936 643
0
0
0
0
0
0“.
1.2. Pripažįstu netekus galios II skyriaus trečiąjį skirsnį.
1.3. Pakeičiu II skyriaus penktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„PENKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.2.1-LVPA-K-801 „NAUJOS GALIMYBĖS LT“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse
parodose;
1.3.2. grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir (ar) Lietuvoje vykstančiose
tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. MVĮ (pavienis dalyvavimas);
1.4.2. grupinis dalyvavimas:
1.4.2.1. VšĮ „Versli Lietuva“;
1.4.2.2. verslo asociacijos;
1.4.2.3. prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
1.4.2.4. klasterio koordinatorius;
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1.4.2.5. valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo
agentūra.
1.4.2.6. viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“.
(Galutiniai naudos gavėjai – MVĮ.)
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
Tarpinė reikšmė
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
2018 m. gruodžio
31 d.
R.S.312
„MVĮ lietuviškos
Procentai
17,02
kilmės prekių
eksporto dalis nuo
bendrojo vidaus
produkto (toliau –
BVP)“
R.N.801
„Investicijas
Procentai
5,85
gavusios įmonės
lietuviškos kilmės
produkcijos
eksporto
padidėjimas“
R.N.802
„Investicijas
Procentai
8,40
gavusio įmonių
klasterio
lietuviškos kilmės
produkcijos
eksporto
padidėjimas“
P.B.202
„Subsidijas
Įmonės
40
gaunančių įmonių
skaičius“
P.B.206
„Privačios
Eur
13 600 000
investicijos,
atitinkančios
viešąją paramą
įmonėms
(subsidijos)“
P.N.801
„Investicijas
Skaičius
40
gavusios įmonės

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
18,10

125,85

47,54

1 197

23 000 000

40

5
produkcijos
pristatymai
tarptautinėse
parodose, mugėse
ar verslo misijose“
„Investicijas
gavusio įmonių
klasterio eksporto
iniciatyvos
tarptautinėse
parodose, mugėse
ar verslo misijose“

P.N.802

Skaičius

80

245

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso –
ne mažiau
kaip

Lietuvos
SavivalRespublikos
dybės
Kitos
Privačios
valstybės
biudžeto viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
0
0
0
0
30 072 882
10 024 295
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
30 072 882

0

10 024 295

0

0

0

10 024 295
0

10 024 295“.

1.4. Pakeičiu II skyriaus šeštąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„ŠEŠTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO SERTIFIKATAS LT“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant
reikalingus bandymus ir tyrimus.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
2. Priemonės finansavimo forma
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Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.312
„MVĮ lietuviškos kilmės Procentai
prekių eksporto dalis nuo
BVP“
R.N.803
„Investicijas
gavusios Procentai
įmonės lietuviškos kilmės
sertifikuotos produkcijos
eksporto padidėjimas“
P.B.202
„Subsidijas
gaunančių Įmonės
įmonių skaičius“
P.B.206
„Privačios
investicijos, Eur
atitinkančios
viešąją
paramą
įmonėms
(subsidijos)“
P.N.803
„Investicijas
gavusių Skaičius
įmonių
sertifikuoti
produktai“

Tarpinė reikšmė
Galutinė reikšmė
2018 m. gruodžio 2023 m. gruodžio
31 d.
31 d.
17,02
18,10

5,85

297,83

27

95

38 542

4 500 000

132

560

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso –
Lietuvos
Savivaldyne mažiau Respublikos
bės
Kitos
Privačios
kaip
valstybės
biudžeto viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

0
0
0
0
3 957 245
3 957 245
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0

3 957 245
0
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3. Iš viso
3 957 245

0

3 957 245

0

0

0

3 957 245“.

1.5. Pakeičiu II skyriaus dešimtąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„DEŠIMTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-LVPA-K-803 „REGIO INVEST LT+“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus
gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti ir paslaugoms
teikti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų
įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių
inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms
modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip
pat bus siekiama užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.313
„Pridėtinė vertė gamybos
Eur per
sąnaudomis, sukurta MVĮ,
metus
tenkanti vienam
darbuotojui“
R.N.804
„Investicijas gavusios
Procentai
įmonės darbo našumo
padidėjimas“
R.N.805
„Investicijas gavusios
Procentai
įmonės pajamų
padidėjimas“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių
Įmonės
įmonių skaičius“

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
14 550

Galutinė reikšmė
2023 m.
gruodžio 31 d.
17 726

9,41

125,26

6,02

15,05

62

68
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P.B.206

P.N.804

„Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“
„Investicijas gavusiose
įmonėse naujai sukurtos
ilgalaikės darbo vietos“

Eur

27 789 729

146 906 292

Visos darbo
dienos
ekvivalentai

95

1519

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
SavivalRespubdybės
Kitos
likos
biudžeto
Privačios
viešosios
valstybės
lėšos
lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
0
0
0
0
70 934 194
119 810 264
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
70 934 194

0

119 810 264

0

0

0

119 810 264
0

119 810 264“.

1.6. Pakeičiu II skyriaus dvyliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„DVYLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-LVPA-K-820 „PROCESAS LT“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos
procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, numatant produkto, proceso ir paslaugų standartų
diegimą MVĮ, remiant inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimą MVĮ.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
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4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.313
„Pridėtinė vertė gamybos
Eur per
sąnaudomis, sukurta MVĮ,
metus
tenkanti vienam darbuotojui“
R.N.804
„Investicijas gavusios įmonės Procentai
darbo našumo padidėjimas“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių įmonių Įmonės
skaičius“
P.B.206
„Privačios investicijos,
Eur
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“
„Įdiegti inovatyvūs vadybos
Skaičius
P.N.809
metodai“
„Įdiegtos inovatyvios
Skaičius
P.N.810
valdymo sistemos“

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
14 550

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
17 726

5,98

97,5

50

76

10 900

821 000

24

50

50

73

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso –
ne mažiau
kaip

821 318

0

821 319

Lietuvos
Savivaldybės
Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
0
0
0
0
821 318
821 319
1.7. Pakeičiu II skyriaus tryliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„TRYLIKTASIS SKIRSNIS

821 319
0

821 319“.
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PRIEMONĖ NR. 03.3.1-IVG-T-810 „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“
1.
Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – dalinis palūkanų kompensavimas MVĮ.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.
1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų
kompensavimas“ ir priemone Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ sudaro
jungtinę priemonę.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
INVEGA
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Palūkanos pagal šią priemonę nebus kompensuojamos paskolos gavėjams pagal
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonę
„Verslumo skatinimas“ ir veiksmų programos finansinę priemonę „Verslumo skatinimas
2014–2020“, nes šioms priemonėms palūkanos bus iš dalies kompensuojamos pagal Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos visuotinės dotacijos priemonę
Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
R.S.313

P.B.202

P.N.806

„Pridėtinė vertė
Eur per metus
gamybos sąnaudomis,
sukurta MVĮ,
tenkanti vienam
darbuotojui“
„Subsidijas
Įmonės
gaunančių įmonių
skaičius“
„Pasirašytos dotacijos Skaičius
sutartys dėl palūkanų
kompensavimo“

Tarpinė reikšmė
Galutinė
2018 m.
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.
14 550
17 726

280

230

300

260

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
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Nacionalinės lėšos
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
Lietuvos
Savivaldymažiau kaip Respublikos
bės
Kitos
Privačios
valstybės
biudžeto viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
0
0
0
0
0
2 649 419
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
2 649 419

0

0

0

0

0
0
0“.

0

1.8. Pakeičiu II skyriaus šešioliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT PRAMONEI LT+“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – didelio poveikio technologijų (toliau – DPT) diegimas Lietuvos
tradicinės pramonės šakose, siekiant stiprinti ir modernizuoti MVĮ pramoninę bazę, sudarant
sąlygas masinei inovatyvių produktų (panaudojant DPT) gamybai plėtoti.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė
2023 m.
gruodžio 31 d.
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R.S.313

R.N.804

R.N.805
P.B.202
P.B.206

„Pridėtinė vertė gamybos
sąnaudomis, sukurta MVĮ,
tenkanti
vienam
darbuotojui“
„Investicijas
gavusios
įmonės
darbo
našumo
padidėjimas“
„Investicijas
gavusios
įmonės pajamų padidėjimas“
„Subsidijas
gaunančių
įmonių skaičius“
„Privačios
investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“

Eur per
metus

14 550,00

17 726,00

Procentai

7,8

134,62

Procentai

3,5

164,83

Įmonės

10

34

Eur

1 594 108

28 226 704

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Lietuvos
Projektų vykdytojų lėšos
ES struktūrinių RespubIš viso – ne
Savivaldybės
Lietuvos
likos
fondų
biudžeto
Kitos
valstybės mažiau kaip Respublikos
lėšos – iki
Privačios
lėšos
valstybės
viešosios
biudžeto
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos –
lėšos
iki
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
18 103 984
0
0
0
0
31 060 280
31 060 280
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
0
0
0
0
18 103 984
31 060 280
31 060 280“.
1.9. Pakeičiu II skyriaus aštuonioliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.2-LVPA-K-832 „ECO-INOVACIJOS LT“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ investicijas į ekoinovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias, technologijas“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos – netechnologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas:
1.3.1. aplinkosaugos vadybos / valdymo sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus
diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, po kurių būtų pateikta
racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas;
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1.3.2. ekologiškas projektavimas. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas
ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo
ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, vežimas, naudojimas), ekologinius
aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape;
1.3.3. ekologinis ženklinimas. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas produktų
ekologinis ženklinimas, t. y. tų gaminių ar paslaugų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių
sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš Europos Sąjungos bei kitos
tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo
rodiklio
vienetas
kodas
R.S.412

R.N.826
R.N.831

P.B.202
P.B.206

P.N.820

P.N.821

P.N.822

„Įmonių, diegusių aplinkosaugos
inovacijas, dalis“
„Investicijas gavusių įmonių
investicijų į netechnologines
ekoinovacijas padidėjimas“
„Investicijas gavusiose įmonėse
sukurti ir (ar) atnaujinti
gaminiai“
„Subsidijas gaunančių įmonių
skaičius“
„Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“
„Investicijas gavusiose įmonėse
įdiegtos aplinkosaugos
vadybos/valdymo sistemos“
„Investicijas gavusiose įmonėse
atlikti gamybos technologijų ir
(ar) aplinkosaugos auditai“
„Investicijas gavusiose įmonėse
sukurti gaminių projektai
naudojant ekologinį
projektavimą“

Procentai

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
0

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
50,09

Procentai

2,81

9,38

Skaičius

10

30

Įmonės

27

90

Eur

1 542 600

5 142 000

Skaičius

15

50

Skaičius

30

100

Skaičius

30

100
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P.N.843

„Investicijas gavusiose įmonėse
produktų (gaminių ir (arba)
paslaugų), kuriems suteiktas
ekologinis ženklas, skaičius“

Skaičius

0

100

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
Lietuvos
ES
Respubstruktūrinių
likos
fondų
valstybės
lėšos – iki biudžeto
lėšos –
iki

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
4 344 300
0
4 344 300
0
0
0
4 344 300
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
4 344 300
0
4 344 300
0
0
0
4 344 300“.
1.10. Pakeičiu II skyriaus dvidešimt pirmąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„DVIDEŠIMT PIRMASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-LVPA-K-854 „PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos
procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio
audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos);
1.3.2. pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo
technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis.
1.4. Galimi pareiškėjai – pramonės MVĮ.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
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Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.313
„Pridėtinė vertė gamybos
Eur per
sąnaudomis, sukurta MVĮ,
metus
tenkanti vienam darbuotojui“
R.N.804
„Investicijas gavusios įmonės Procentai
darbo našumo padidėjimas“
P.B.206
„Privačios investicijos,
Eur
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių įmonių Įmonės
skaičius“

Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
2018 m.
2023 m.
gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.
14 550
17 726

0

187,38

0

95 115 523

0

78

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

55 891 243

0

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
SavivalRespublikos
Kitos
Iš viso – ne
dybės
Privačios
valstybės
viešosios
mažiau kaip
biudžeto
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
0
0
0
93 940 580
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso

55 891 243

0

93 940 580

0

0

0

93 940 580
0

93 940 580“.

1.11. Pakeičiu II skyriaus dvidešimt antrąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„DVIDEŠIMT ANTRASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-LVPA-K-850 „REGIO POTENCIALAS LT“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
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1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus
gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos
įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos
technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms
gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
2. Priemonės finansavimo forma
Grąžinamoji subsidija
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas

Tarpinė
Galutinė reikšmė
reikšmė
2023 m. gruodžio
2018 m.
31 d.
gruodžio 31 d.
14 550
17 726

„Pridėtinė vertė gamybos
sąnaudomis, sukurta MVĮ,
tenkanti vienam
darbuotojui“
„Investicijas gavusios
įmonės darbo našumo
padidėjimas“

Eur per
metus

Procentai

9,41

269,66

R.N.805

„Investicijas gavusios
įmonės pajamų
padidėjimas“

Procentai

0

168,55

P.N.842

„Grąžinamąsias subsidijas
gaunančių įmonių skaičius“

Įmonės

0

50

R.S.313

R.N.804

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas
ES
struktūrinių
Lietuvos
fondų
lėšos – iki Respublikos

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
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valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Lietuvos
SavivalRespublikos
Kitos
Iš viso – ne
dybės
Privačios
valstybės
viešosios
mažiau kaip
biudžeto
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
0
0
0
0
29 341 724
74 242 951
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
29 341 724

0

74 242 951

0

0

0

74 242 951
0

74 242 951“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašą:
2.1. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

„70.

P.N.819

„Suorganizuoti
technologijų
pažangos
ir
inovacijų
populiarinimo
renginiai“

Skaičius

Technologijų pažangos ir inovacijų
populiarinimo
renginys
–
konferencija, seminaras, verslo
misija, forumas, mugė, informacinis
ir (ar) kitas renginys, skirtas MTEPI
veikloms aktyvinti ir (ar) joms
pristatyti.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Renginyje turi dalyvauti ne mažiau
20 arba ne mažiau 100 dalyvių,
priklausomai nuo renginio tipo
(specializuoti
renginiai
arba
platesnio masto bei tarptautiniai
renginiai).
Specializuotas
renginys
–
specializuotos tematikos renginys,
skirtas
tam
tikrai
tikslinei
auditorijai, kuriame dalyvauja ne
mažiau kaip 20 dalyvių, pvz.,
seminaras, informacinis renginys,
tinklaveikos, verslo dirbtuvės.
Platesnio masto ir (ar) tarptautinis
renginys – įvairių tematikų renginys,
orientuotas į įvairius plačios
auditorijos segmentus, kuriame
dalyvauja ne mažiau kaip 100
dalyvių, įskaitant ir kitų valstybių
atstovus (jei renginys tarptautinis).

Sumuojami
suorganizuoti
technologijų
pažangos ir
inovacijų
populiarinimo renginiai
per projekto
veiklų
įgyvendinimo
laikotarpį

Pirminiai šaltiniai:
paslaugų
perdavimo–
priėmimo
aktai
(kopijos) ir (ar)
kiti dokumentai,
kuriais
patvirtinama, kad
technologijų
pažangos
ir
inovacijų populiarinimo renginys
yra
suorganizuotas.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymai

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigoje
pateikiami
technologijų
pažangos ir
inovacijų
populiarinimo renginio
suorganizavimą
patvirtinantys
dokumentai

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigoje
pasirašomos

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą

2.2. Papildau 99 punktu:
„99.

P.N.843

„Investicijas
gavusiose
įmonėse produktų
(gaminių ir (arba)
paslaugų),
kuriems suteiktas
ekologinis
ženklas, skaičius“

Skaičius

Įmonė suprantama taip, kaip ji
apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatyme.
Investicijas gavusi įmonė – įmonė,
gavusi bet kokios formos paramą iš
Europos regioninės plėtros fondo.
Ekologinis produktų ženklinimas –
tai tų gaminių ar paslaugų, kurie yra

Automatiškai
apskaičiuojamas

Sumuojami
investicijas
gavusiose
įmonėse
produktai
(gaminiai ir
(arba)
paslaugos),
kuriems
suteiktas

Pirminiai šaltiniai:
projekto
užbaigimo
ataskaitos ir (ar)
kiti dokumentai,
patvirtinantys
ekologinio ženklo
suteikimą įmonės
produktui
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mažiau žalingi aplinkai ir žmonių
sveikatai nei kiti tos pačios grupės
produktai,
sertifikavimas,
vadovaujantis Europos Sąjungos ar
kitų
valstybių
programomis,
suteikiančiomis licenciją naudoti
ženklus ant produktų, kurie rodo,
kad konkreti produkcija yra
ekologiška visais jos gamybos ar
kūrimo etapais.
Ekologiniai ženklai – Tarptautinės
standartizacijos organizacijos (ISO)
nustatyto savanoriško ženklinimo
I tipo ženklai.
I tipas – savanoriška, pagrįsta
daugialypiu kriterijumi, trečiosios
šalies programa, suteikianti licenciją
naudoti ženklus ant produktų, kurie
rodo, kad konkreti produkcija yra
ekologiška visais jos gamybos ar
kūrimo etapais.
Produktams turi būti suteiktas
vienas ar keli ekologiniai ženklai:
1. Vokietijos ekologinis ženklas
„Mėlynasis angelas“ (pirmasis
pasaulyje
ekologinis
ženklas,
apimantis daugiau kaip 4 000
ekologiškų gaminių (išskyrus maisto
produktus ir medikamentus). Šis
ženklas
nėra
privalomas.
Informacijos apie šį ženklą galima
rasti
interneto
svetainėje
www.blauer-engel.de).
2. Europos Sąjungos ekologinis
ženklas „Gėlė“ (pradėtas naudoti
1992 m. ir suteikiamas gaminiams
su sumažintu poveikiu aplinkai. Jis
turi įtakos 340 milijonų pirkėjų
pasirinkimui
visoje
Europoje.

ekologinis
ženklas, per
projekto
veiklų
įgyvendinimo
laikotarpį

Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymai

projekto
užbaigimo
ataskaitos ir
(ar)
pateikiami
kiti
dokumentai,
patvirtinantys
ekologinio
ženklo
suteikimą
įmonės
produktui

antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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Kriterijai yra panašūs į sugretinimą
ir skatina pokyčius rinkoje net tada,
kai įmonės nesiekia šio ženklo gauti.
Informacijos apie šį ženklą galima
rasti
interneto
svetainėje
http://ec.europa.eu/environment/eco
label/).
3. Šiaurės šalių ekologinis ženklas
„Gulbė“
(šių
rekomendacijų
rinkinys yra griežti aplinkosauginiai
reikalavimai Šiaurės Europoje ir
apima visą produkto gyvavimo ciklą
nuo žaliavų iki sunaikinimo.
Informacijos apie šį ženklą galima
rasti
interneto
svetainėje
www.svanen.nu).
4. ,,Ekologiški maisto produktai“.
5. ,,Žaliasis antspaudas“.

Ekonomikos ir inovacijų ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2019-03-15 raštu Nr. ((24.37 E-02)-5K-1904035)-6K-1901523
2019-08-12 raštu Nr. (24.37E)-6K-1904222

Parengė
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės
Agnė Petrauskaitė
Živilė Bilotienė

Virginijus Sinkevičius

