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Verslumo skatinimas
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Paslaugos verslui



PROJEKTAI

• Startup Lithuania – nacionalinis startuolių ekosistemos fasilitatorius;

• TechHub – startuolių pre-akceleratorius, konsultacijos verslui;

• Smart InoTech pramonei – skaitmeninimo paslaugos pramonei, inovacijų auditai;

• InterIno LT – pagalba įmonėms ieškant tarptautinių partnerių MTEP veikloms;

• Startup Visa - užsienio talentų ir investicijų pritraukimo į Lietuvą programa.



PRIEMONĖS VERSLO KOMPETENCIJOMS DIDINTI

• Eksporto skatinimo paslaugos - nacionaliniai stendai tarptautinėse parodose, 

tarptautinės verslo misijos, eksporto diagnostika, eksportuotojų duomenų bazė: 

b2lithuania, tikslinių Lietuvos eksporto rinkų platforma „Eksporto gidas“, eksporto 

lyderių programa „Sparnai“;

• Bendradarbystės centrai „Spiečius“ - 13-koje Lietuvos miestų;

• Skaitmeniniai įrankiai – Verslo e. gidas, verslo diagnostika, soc. verslo 

platforma, e. mentorystė ir kt.



MTEP VEIKLŲ VERTINIMAS

Lietuva, siekdama sustiprinti 

aukštą pridėtinę vertę kuriančias 

pramonės šakas bei paskatinti 

verslą investuoti į mokslo 

laimėjimus ir aukštąsias 

technologijas, įmonėms, 

vykdančioms MTEP veiklas, taiko 

pelno mokesčio lengvatas.

• Inovacijų agentūra (IA) įmonėms, siekiančioms 

pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis, teikia 

ekspertines išvadas dėl jų vykdomos veiklos 

priskyrimo MTEP.

• Dokumentai priimami nuolat.

• Dokumentai teikiami elektroninėmis 

priemonėmis 

adresu mteplengvata@inovacijuagentura.lt

• Ekspertinis MTEP vertinimas INVEGA 

finansinei priemonei „Perspektyva“

mailto:mteplengvata@inovacijuagentura.lt


Finansavimo
priemonės verslui
2022-2023



APLINKAI PALANKIŲ PRODUKTŲ 
KŪRIMAS/DIEGIMAS (RRF)

Priemonės tikslas

Skatinti įmones pereiti link 

neutralios klimatui ekonomikos

• Finansavimo intensyvumas – iki 90%

• Tinkamas pareiškėjas – MVĮ

• Remiamos veiklos – (1) Naujų, aplinkai palankių 

produktų ar technologijų kūrimas (2) Naujų aplinkai 

palankių produktų ar technologijų diegimas 

(diegimas įmonėje arba diegimas į rinką)

• Biudžetas – 2 500 000 Eur

• Kvietimas – 2023 III ketv.

• Atrankos būdas – tęstinė atranka



STARTUOLIŲ AKCELERAVIMO PROGRAMOS
(RRF)

Priemonės tikslas

Skatinti startuolių ekosistemos 

plėtrą, kuriant specializuotus 

akceleratorius (akceleravimo

programas)

Įkurti 1 (min) – 3 (max) 

specializuotus startuolių

akceleratorius proveržio srityse

• Finansavimo intensyvumas – iki 100%

• Tinkamas pareiškėjas – labai mažos ir mažos 

įmonės

• Remiamos veiklos – (1) Akceleravimo paslaugos 

(specializuoti mokymai produktams / paslaugoms 

sukurti, konsultacijos marketingo, lėšų pritraukimo, 

verslo administravimo, finansų, teisiniais, 

žmogiškųjų išteklių, techniniais ir kitais klausimais;

(2) Finansavimo priemonę, skirtą naujų verslo idėjų 

vystymo bei įgyvendinimo skatinimui.

• Biudžetas – 5 230 000 Eur

• Kvietimas – 2022 III ketv.

• Atrankos būdas – konkursas 



AKCELERAVIMO PROGRAMOS UŽSIENYJE 
(VB)

Priemonės tikslas

Priemonė skirta skatinti įmonių 

augimą, inovatyvių gaminių, 

paslaugų ir technologijų (produktų) 

vystymą, plėtrą į tarptautines 

rinkas, bendradarbiavimą su 

partneriais iš užsienio valstybių, 

dalyvavimą tarptautinėse mokslinių 

tyrimų, eksperimentinės plėtros ir 

inovacijų programose.

• Tinkamas pareiškėjas – Sumanios specializacijos 

srityse besispecializuojantys mokslų daktarai

• Remiamos veiklos – Privačių juridinių asmenų 

dalyvavimas akceleravimo programoje

• Kvietimas – 2022 III-IV ketv.

• Atrankos būdas – konkursas



PASIRENGIMO DALYVAUTI BEISP 
SKATINIMAS (VB)

Priemonės tikslas

MTEPI prioritetinių sektorių 

verslo asociacijoms padėti 

pasirengti dalyvauti Bendriems 

Europos interesams svarbiuose 

projektuose (BEISP), siekiant 

skatinant Lietuvos ekonomikos 

augimą, darbo vietų kūrimą ir 

konkurencingumo didinimą, 

užpildant inovacijų finansavimo 

spragas, skatinant naujas 

proveržio technologijas 

strateginėse vertės grandinėse.

• Finansavimo intensyvumas – iki 100%

• Tinkamas pareiškėjas – verslo asociacija, 

vienijanti MTEPI (sumaniosios specializacijos) 

prioritetiniuose sektoriuose veikiančias įmones ir 

mokslo ir studijų institucijas;

• Remiamos veiklos – pasiruošimo dalyvauti BEISP 

galimybių studijos parengimas

• Biudžetas – 150 000 Eur

• Kvietimas – 2022 III-IV ketv.

• Atrankos būdas – konkursas.



CERN INKUBATORIAUS STARTUOLIAI (VB)

Priemonės tikslas

Skatinti CERN inkubatoriaus 

įmonių vykdomą MTEP veiklą, 

kuriant naujus produktus ir 

skatinant privačias investicijas į 

MTEP veiklas sietinas su CERN 

specializacija.

• Finansavimo intensyvumas – iki 100%

• Tinkamas pareiškėjas – Startuoliai, turintys 

Lietuvos inovacijų centro (LIC) išduotą pažymą, 

įrodančią, kad projektas yra atrinktas pagal 

susitarimą Nr. KN4414/KT pasirašytą tarp CERN ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

• Remiamos veiklos – Techninės galimybių studijos 

parengimas.

• Biudžetas – 80 tūkst. Eur.

• Kvietimas – 2022 III-IV ketv.

• Atrankos būdas – konkursas



EIC ACCELERATOR (VB)

Priemonės tikslas

Skatinti Lietuvos įmonių 

dalyvavimą „EIC Accelerator“ 

konkurse, kuriuo siekiama 

išvystyti pažangias proveržio 

inovacijas ir remti greitą įmonių 

plėtrą Europos ir tarptautiniu 

mastu

• Tinkamas pareiškėjas – labai maža, maža ir 

vidutinė įmonė, įskaitant startuolius

• Remiamos veiklos – „EIC Accelerator“ konkurso 

paraiškų rengėjams skirto konkurencingo verslo 

modelio sukūrimas ir jo pristatymas bei kitos su šia 

paslauga susijusios konsultacinės paslaugas

• Kvietimas – 2022 III-IV ketv.

• Atrankos būdas – konkursas 



EIT ŽIB IR HE PARTNERYSTĖS (VB)

Priemonės tikslas

Skatinti Lietuvos verslo ir mokslo 

subjektų dalyvavimą Europos 

inovacijų ir technologijų instituto 

(EIT) žinių ir inovacijų bendrijų 

(ŽIB) ir (arba) Europos horizonto 

partnerysčių veiklose, siekiant 

stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą technologijų ir 

inovacijų srityje ir įsitraukimą į 

tarptautinius inovacijų tinklus.

• Finansavimo intensyvumas – iki 80%

• Tinkamas pareiškėjas – įmonės, turinčios teisę 

dalyvauti EIT ŽIB ir (arba) HE partnerystės veikloje 

ir pasirašę arba ketinantys pasirašyti dalyvavimo EIT 

ŽIB ir (arba) HE partnerystės veikloje sutartį

• Remiamos veiklos – Dalyvavimas EIT ŽIB ir (arba) 

HE partnerysčių veiklose, įsitraukiant į EIT ŽIB ir 

(arba) HE partnerysčių tinklą.

• Kvietimas – 2022 III-IV ketv.

• Atrankos būdas – konkursas 



INOVACINIŲ VEIKLŲ SKATINIMAS (VB)

Priemonės tikslas

Skatinti įmones diegti inovatyvius 

produktus, kuriančius didesnę 

pridėtinę vertę lyginant su 

tradiciniais

• Finansavimo intensyvumas – iki 85%

• Tinkamas pareiškėjas – didelį ir inovacijomis 

grindžiamą verslo plėtros potencialą turintys privatūs 

juridiniai asmenys

• Remiamos veiklos – (1) inžinerinės, dizaino ir kitos 

kūrybinės veiklos; (2) rinkodara ir prekės ženklai; (3) 

darbuotojų mokymas, skirtas specifinių pardavimų ir 

užduočių atlikimo įgūdžių formavimui; (4) programinė 

įranga ir duomenų bazės; (5) turto įsigijimas arba 

nuoma; (6) inovacijų valdymo veiklos;

• Biudžetas – 422 000 Eur

• Kvietimas – 2022 III ketv. 

• Atrankos būdas – konkursas 



INOVACIJŲ POPULIARINIMO RENGINIAI 
(VB)

Priemonės tikslas

Skatinti inovacinės veiklos 

vykdymą Lietuvoje ir gerinti 

šalies įvaizdį inovacijų srityje, 

supažindinti visuomenę ir 

tikslines grupes su mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

vykdymo ir inovacijų diegimo 

nauda.

• Tinkamas pareiškėjas – Lietuvoje registruotas 

juridinis asmuo

• Remiamos veiklos – renginio organizavimo 

paslaugos, atitinkančios ekonomiškumo ir 

efektyvumo principus

• Biudžetas – 50 tūkst. Eur.

• Kvietimas – 2022 III-IV ketv.

• Atrankos būdas – konkursas 



LIETUVIŠKOS KILMĖS GAMINIŲ 
PERSERTIFIKAVIMAS (VB)

Priemonės tikslas

iš dalies finansuoti Lietuvos 

apdirbamosios pramonės įmonių 

išlaidas, susijusias su lietuviškos 

kilmės gaminių persertifikavimu 

keičiant iš Rusijos Federacijos, 

Baltarusijos Respublikos ir 

Ukrainos  produkto gamyboje 

naudojamas žaliavas ir (arba) 

komponentus

• Finansavimo intensyvumas – iki 50%

• Tinkamas pareiškėjas – MVĮ ir didelės įmonės

• Remiamos veiklos – lietuviškos kilmės gaminių 

persertifikavimas, įskaitant gaminio persertifikavimo 

paslaugas, persertifikavimui reikalingus bandymus ir 

tyrimus, konsultavimą ir persertifikavimo dokumentų 

sudarymą, persertifikuojamo gaminio transportavimo 

išlaidas, būtinas gaminiui persertifikuoti, jeigu to 

neapima persertifikavimo paslaugos

• Biudžetas – 1 500 000 Eur

• Kvietimas – 2022 III ketv. 

• Atrankos būdas – konkursas 



STARTUOLIŲ TARPTAUTIŠKUMO 
SKATINIMAS (VB)

Priemonės tikslas

Skatinti Lietuvos startuolių

tarptautiškumą bei kompetencijų 

kėlimą, kontaktų su užsienio 

investuotojais ir/ar potencialiais 

partneriais užmezgimą.

• Tinkamas pareiškėjas – startuoliai

• Remiamos veiklos – įmonių dalyvavimas užsienio 

akceleratoriuose bei tarptautiniuose startuolių

renginiuose

• Biudžetas – 145 000 Eur

• Kvietimas – 2022 III-IV ketv.

• Atrankos būdas – tęstinė atranka



TARPTAUTINIAI PARTNERIŲ PAIEŠKOS 
RENGINIAI (VB)

Priemonės tikslas

Skatinti įmonių dalyvavimą 

tarptautinėse mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

programose, siekiant vystyti 

naujus gaminius, paslaugas ir 

technologijas, plėstis į tarptautines 

rinkas, užmegzti ir stiprinti 

bendradarbiavimą su partneriais iš 

užsienio valstybių.

• Tinkamas pareiškėjas – Sumanios specializacijos 

srityse besispecializuojantys mokslų daktarai

• Remiamos veiklos – (1) įmonių dalyvavimas 

tarptautiniuose renginiuose, skirtuose susipažinti su 

programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų 

paraiškas, susirasti partnerius iš užsienio valstybių 

dalyvauti programose, parengti projektų paraiškas;

(2) tarptautinių renginių, skirtų parengti projektų 

paraiškas, organizavimas.

• Kvietimas – 2022 III-IV ketv.

• Atrankos būdas – konkursas



MVĮ DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE 
MTEPI INICIATYVOSE (IP)

Priemonės tikslas

Skatinti įmones dalyvauti MTEPI 

renginiuose, bendrose MTEPI 

iniciatyvose (įsitraukimui į MTEPI 

klasterius ir siekiant stiprinti verslo 

pozicijas tarptautinėse vertės 

grandinėse)

• Finansavimo intensyvumas – iki 100%

• Tinkamas pareiškėjas – MVĮ

• Remiamos veiklos – įmonių dalyvavimas MTEPI 

renginiuose, bendrose MTEPI iniciatyvose

• Biudžetas – 300 000 Eur

• Kvietimas – 2022 IV ketv. 

• Atrankos būdas – konkursas 



MTEP IR PATENTAVIMAS PRADEDANTIESIEMS 
INOVATORIAMS VVL (IP)

Priemonės tikslas

Skatinti naujų inovatyvių verslų 

kūrimąsi ir plėtrą

Stiprinti intelektinės nuosavybės 

teisių apsaugą tarptautiniu mastu

• Finansavimo intensyvumas – iki 85%

• Tinkamas pareiškėjas – MVĮ, mokslo ir studijų 

institucijos

• Remiamos veiklos – idėjos vystymas (2-6 MTEP 

etapai), produkto vystymas (7-9 MTEP etapai), tyrėjų / 

mokslininkų įdarbinimas, išradimų patentavimas, dizaino 

registravimas

• Biudžetas – 1 800 000 Eur

• Kvietimas – 2022 IV ketv. 

• Atrankos būdas – konkursas 



DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO 
EFEKTYVUMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE (IP)

Priemonės tikslas

Skatinti įmones pereiti link 

neutralios klimatui ekonomikos

• Tinkamas pareiškėjas – pramonės įmonės

• Remiamos veiklos – EVE didinimas ir jos intensyvumo 

mažinimas, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į 

naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių 

sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių 

gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės 

įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros 

atnaujinimas.

• Biudžetas – 28 500 000 Eur

• Kvietimas – 2022 IV ketv.

• Atrankos būdas – konkursas



SKATINTI AEI DIEGIMĄ PRAMONĖS 
ĮMONĖSE VVL (IP)

Priemonės tikslas

Skatinti įmones pereiti link 

neutralios klimatui ekonomikos

• Tinkamas pareiškėjas – pramonės įmonės

• Remiamos veiklos – AEI naudojančių energijos 

gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio 

panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės 

įmonėse

• Biudžetas – 10 000 000 Eur

• Kvietimas – 2022 III-IV ketv.

• Atrankos būdas – konkursas





Lietuvos verslo 

konkurencingumo partneris


