LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO 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. vasario 28 d. Nr. 4-134
Vilnius
P a k e i č i u 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu 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 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.
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6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.313

R.N.804
R.N.805
P.B.202
P.B.206

P.N.804

„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)“
„Investicijas gavusiose
įmonėse naujai sukurtos
ilgalaikės darbo vietos“

Eur per
metus

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

Procentai

9,41

23,52

Procentai

6,02

15,05

Įmonės

62

68

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
Projektų vykdytojų lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
mažiau kaip

72 010 406

0

121 628 022

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
72 010 406
0
121 628 022
0
0
0
121 628 022
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
0

0

0

2. Pakeičiu II skyriaus vienuoliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-VERSLAS LT“
1. Priemonės aprašymas

121 628 022“.
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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 – elektroninio verslo sprendimų, kuriais siekiama optimizuoti su
gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, diegimas
MVĮ.
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“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių
Įmonės
įmonių skaičius“
P.B.206
„Privačios investicijos,
Eur
atitinkančios viešąją
paramą įmonėms
(subsidijos)“
P.N.805
„Įdiegus e-verslo
Skaičius
sprendimus, optimizuoti
verslo procesai“

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
14 550

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
17 726

8,5

100

231

216

37 726

47 912

939
1226

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

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

Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
SavivalKitos
Respublikos
dybės
viešoPrivačios
valstybės
biudžeto
sios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
4 960 747
0
4 960 747
0
0
0
4 960 747
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
4 960 747
0
4 960 747
0
0
0
4 960 747 “.
3. Pakeičiu II skyriaus tryliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„TRYLIKTASIS SKIRSNIS
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“, kadangi šioms priemonėms palūkanos bus dalinai kompensuojamos pagal Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos visuotinės dotacijos priemonę Nr. 07.3.3IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas

Tarpinė reikšmė
Galutinė
2018 m.
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.
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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“

14 550

17 726

280

1040

300

1070

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne
Lietuvos
Savivaldy
mažiau 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
8 488 601
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
8 488 601
0
0
0
0
0
0“.
4. Pakeičiu II skyriaus penkioliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS 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, pritaikant originalius gaminių (paslaugų) dizaino
sprendimus.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
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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 įmonės Procentai
darbo našumo padidėjimas“
R.N.818
„Investicijas
gavusioje Skaičius
įmonėje įdiegti gaminių ir (ar)
paslaugų dizainai“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių įmonių Įmonės
skaičius“
P.B.206
„Privačios
investicijos, Eur
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“
7.

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

2

5

1 200

1428

140

266

794 008

4 871 830

Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)

Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Iš viso – ne Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privačios
mažiau
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
2 900 000
0
2 497 741
0
0
0
2 497 741
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
2 900 000
0
2 497 741
0
0
0
2 497 741“.

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

5. Pakeičiu II skyriaus šešioliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT PRAMONEI LT+“
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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
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“
P.B.206
„Privačios
investicijos, Eur
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
14 550,00

Galutinė reikšmė
2023 m.
gruodžio 31 d.
17 726,00

7,8

29,4

3,5

18,81

10

34

1 594 108

28 226 704

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
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Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Lietuvos
Projektų vykdytojų lėšos
Respubli
ES struktūrinių
Iš viso – ne
Savivaldybės
Lietuvos
kos
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
18 171 000
0
31 175 256
0
0
0
31 175 256
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
18 171 000
0
31 175 256
0
0
0

0
31 175 256“.

6. Pakeičiu II skyriaus devynioliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.2-LVPA-K-837 „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. Remiama veikla – technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant
sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į
materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos
poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos
efektas t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių
išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pavyzdžiui, proceso modernizavimas
(optimizavimas) tikslu sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius,
beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos
panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas kt.).
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
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Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ netinkami pareiškėjai bus įmonės, kurios atitiks
tinkamiems pareiškėjams pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos priemonės
Nr. 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų modernizavimas“
keliamus reikalavimus. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos priemonę
Nr. 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų modernizavimas“
tinkamais pareiškėjais bus „atliekas apdorojančios įmonės, įregistruotos į Atliekų tvarkytojų
valstybės registrą ir vykdančios S5 komunalinių atliekų tvarkymo veiklą, bet nevykdančios
R1-R13 atliekų naudojimo veiklų, pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo 2 ir 3 lentelę“.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo
rodiklio
vienetas
kodas
R.S.314

R.N.829

P.B.202
P.B.206
P.N.823

„Investicijų, kurių daugiau kaip
50 proc. sumos investuojama į
ekoinovacijas, dalis nuo visų
investicijų“
„Investicijas gavusių įmonių
investicijų į technologines
ekoinovacijas padidėjimas“
„Subsidijas gaunančių įmonių
skaičius“
„Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“
„Investicijas gavusiose įmonėse
įdiegtos technologinės
ekoinovacijos“

Procentai

Tarpinė
Galutinė reikšmė
reikšmė
2023 m.
2018 m.
gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.
5,68
7,5

Procentai

3,38

337

Įmonės

69

190

Eur

30 857 400

161 359 724

Skaičius

60

435,6

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

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
Lietuvos
ES struktūrinių Respubli
kos
fondų
valstybės
lėšos – iki
biudžeto
lėšos –
iki

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Savivaldy
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
54 449 809
0
101 121 073
0
0
0
101 121 073
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
32 436 196
0
60 238 650
0
0
0
60 238 650
3. Iš viso

10
86 886 005

0

161 359 723

0

0

0

161 359 723“.

7. 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
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

23,52

0

95 115 523

0

73

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

11
Nacionalinės lėšos
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Savival
Respublikos
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
139 105 422
59 186 815
0
0
0
0
139 105 422
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
59 186 815
0
139 105 422
0
0
0

Ekonomikos ir inovacijų ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2019-02-20 raštu Nr. ((24.37 E-02)-5K-1902342)-6K-1901049

Parengė
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Inga Veževičienė

0
139 105 422“.

Virginijus Sinkevičius

