Viešosios paramos galimybės iki 2030 m.
Kaip nesumaišyti vaistų su nuodais?
Artūras Jakubavičius – Lietuvos inovacijų centras

Vietoj įvado ...
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Viešosios paramos galimybės verslui

Kai pilnas šaldytuvas, bet nėra ką valgyti !

Viešosios pagalbos tipai (LT)

Tiesioginė
parama
Tiesioginės
paskatos

Netiesioginė
parama

• Subsidijos
• Investicijos į kapitalą
• Paskolos / garantijos
•
•
•
•

0 % investicijoms į technologijų diegimą
300 % MTEP išlaidoms
2 metų MTEP įrangos amortizacija
5 % pelnui iš IN ir kompiuterinių programų

• Inovacijos paramos paslaugos
• Inovacijų konsultavimo paslaugos

Viešosios paramos poveikis
All things are poison, and nothing
is without poison, the dosage
alone makes it so a thing is not a
poison.
Theophrastus Bombastus von Hohenheim (pseudonimas – Paracelsus), 1538 m.

Viešoji parama – specifinės „žaidimo“ taisyklės
➢
➢
➢
➢

Valstybės pagalba
Įsipareigojimai / sankcijos
Procedūros
Ne visiems:
➢ Veikla
➢ Subjektas
➢ Ūkio sektorius
➢ Regionas

Finansavimo (pinigų)
šaltiniai

Sutaupyti

Viešieji investuotojai

Privatūs investuotojai

Pritraukti

v.s.

Uždirbti

SUTAUPYTI: MTEPI mokesčių lengvatos

Mokėti mokesčius reikia, bet ar...

visus

v.s
tik tuos,
kuriuos būtina

LR pelno mokesčio įstatymas
➢

➢

➢

➢

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP)
sąnaudų lengvata (171 str.)
Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto
amortizacija (18 str.)
Pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto
(461 str.)
5 proc. mokestis pelnui iš IN (57 str.)

Galimybių laukas – „EURO LYGA“

ES viešosios investicijos 2021-2027

Pagrindinės programos ir fondai pagal
daugiametę finansinę program (mlrd.EUR)
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

Galimybių laukas – „LT LYGA“

LT viešosios investicijos 2021-2027
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NPP - 2030 m.
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/strateginis-valdymas1/strateginis-valdymas/nacionalines-pletros-programos

27-ios NACIONALINĖS PLĖTROS
PROGRAMOS
Tame tarpe:
Aplinkos ministerijos:
1. Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos
valdymo plėtros programa
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos:
2. Valstybės skaitmeninimo plėtros
programa
3. Ekonomikos transformacijos ir
konkurencingumo plėtros programa
Energetikos ministerijos:
4. Energetikos plėtros programa
.....
Žemės ūkio ministerijos:
27. Žemės ūkio, maisto, kaimo plėtros
ir žuvininkystės plėtros programa
Šaltinis: LRV

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (ang. Recovery and
Resilience facility, RRF)

NAUJOS KARTOS LIETUVA

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Naujos%20kartos%20Li
etuva%202021.pdf
16

Struktūriniai fondai 2021-2027

https://www.esinvesticijos.lt/lt//pasirengimas-2021-2027/2021-2027-m-es-fondu-investicijuprogramos-rengimas
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2021–2027 M. SF INVESTICIJŲ PROGRAMOS PRIORITETAI
Programos prioritetai
Pažangesnė Lietuva (S ~ 23 %)
Žalesnė Lietuva (S ~ 15 %)

Geriau sujungta Lietuva
Socialiai atsakingesnė Lietuva

Piliečiams artimesnė Lietuva
Teisingos pertvarkos fondas

https://www.esinvesticijos.lt/lt//pasirengimas-2021-2027/20212027-m-es-fondu-investiciju-programos-rengimas

NPP iki 2030 m.
2021–2027 m. ES SF lėšos

Ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo priemonės
lėšos
Kitos tarptautinės programos

EIM PLĖTROS PROGRAMŲ PAŽANGOS PRIEMONĖS

➢ SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS SKATINIMO
SISTEMĄ
➢ ĮGYVENDINTI EKSPORTO KONKURENCINGUMO AUGIMĄ
SKATINANČIAS PRIEMONES
➢ SKATINTI ĮMONES SKAITMENIZUOTIS
➢ SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS KLIMATUI
EKONOMIKOS

➢ SKATINTI VERSLUMĄ IR KURTI PASKATAS ĮMONIŲ AUGIMUI
Valstybės biudžeto lėšos

Priva

➢ SKATINTI TALENTŲ IR KOMPETENCIJŲ PASIŪLĄ PAŽANGIAI
EKONOMIKAI
➢ GERINTI KONKURENCINĘ INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO
APLINKĄ

https://eimin.lrv.lt/lt/ekonomikos-ir-inovacijuministerija/administracine-informacija/planavimodokumentai/pletros-programos

PRITRAUKTI:
PPPP - SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS
VEIKLOS SKATINIMO SISTEMĄ

PPPP - SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS
SKATINIMO SISTEMĄ (projektas)
Galimi pareiškėjai

Suma
(tūkst. eurų)

Rodiklio pavadinimas ir tipas

-

5 000

Įsteigti Inovacijų agentūrą

2. Įgyvendinti specializuotas startuolių akceleravimo
programas

Labai mažos ir mažos
įmonės

12 000

Investicijas iš sukurtų akceleratorių gavusių
įmonių skaičius

3. Pritraukti tarptautinį akceleratorių

Labai mažos ir mažos
įmonės

8 000

Investicijas iš sukurtų akceleratorių gavusiose
įmonėse sukurtos darbo vietos

120

viešojo sektoriaus
organizacijos

5 000

Inovatyvių viešųjų pirkimų projektų skaičius

100

5. Įsteigti Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo
centrą

Startuoliai

500

Subsidijas gaunančių startuolių skaičius

20

6. Pagerinti verslo prieigą prie finansinių šaltinių
(Inovacijų fondas)

Startuoliai

20 000

Inovacijų skatinimo fondo finansinių priemonių
išplėtimas

32

Įsteigtas LT Space Hub

1

70

Atlikta paskatų verslui investuoti į MTEPI analizė
ir vertinimo studija

1

60

Esamos etalonų sistemos įvertinimo studija,
pateikiant rekomendacijas dėl jos tobulinimo ir
plėtros.

Veikla
1. Įsteigti vieningą inovacijų agentūrą

4. Inovatyvių viešųjų pirkimų skatinimas

7. LT SpaceHub steigimas ir veiklų įgyvendinimas
8. Atlikta paskatų verslui investuoti į MTEPI analizė ir
vertinimo studija
9. Esamos etalonų sistemos įvertinimo studija, pateikiant
rekomendacijas dėl jos tobulinimo ir plėtros

Visos įmonės

Visos įmonės

1 500

Šaltinis: EIM

Siektinas
rodiklis
reikšmė
1
60

1

PPPP - SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS
SKATINIMO SISTEMĄ (projektas)
10. Investicinė veikla: Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą.
10.1. Produkto idėjos vystymas per hakatonus ir inkubavimo paslaugas naudojant mentorius ir inovacijų paramos tinklą (VVL):
•

tikslinės grupės inovacijų ir technologijų perdavimo centrai; MVĮ (startuolis, kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme);

•

projektų vykdytojai: inovacijų ir technologijų perdavimo centrai;

•

siekiami rezultatai: paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos;

•

finansavimo apimtis: 17,0 mln. Eur;

•

finansavimo forma: subsidija.

10.2.Produkto idėjos vystymas (akceleravimo veiklos), sąlygų sudarymas investuoti į (ne)materialųjį turtą, apyvartinį kapitalą pagal startuolių brandos
lygį. Naujų idėjų plėtojimas pasitelkiant mentorius ir verslo angelus (VVL):
•

tikslinės grupės: MVĮ, įskaitant startuolius, kaip jie apibrėžti SVV įstatyme;

•

projektų vykdytojai: Nacionalinės plėtros įstaigos;

•

siekiami rezultatai: paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės), RCO01 (2024 m. – 3; 2029 m. – 31); paramą finansinėmis
priemonėmis gavusios įmonės, RCO03 (2024 m. – 3; 2029 m. – 31); paramą gavusios naujos įmonės, RCO05 (2024 m. – 3; 2029 m. – 31); paramą gavusios
sparčiai augančios įmonės, RCO103 (2024 m. – 3; 2029 m. – 31); paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos, RCR01 (2029 m. – 194); privačiosios
investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės), RCR02 (2029 m. – 8 735 294 Eur);

•

finansavimo apimtis: 33,0 mln. Eur;

•

finansavimo forma: Finansinė priemonė (rizikos kapitalas).
Šaltinis: EIM

PPPP - SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS
SKATINIMO SISTEMĄ (projektas)
11. Investicinė veikla: Skatinti inovacijų pasiūlą
11.1. Sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEPI veiklose juos įdarbinant, skatinamas IN kūrimas,
apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai (VVL):
•tikslinės grupės: MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ;

•projektų vykdytojai: MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ;
•siekiami rezultatai: paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos, RCR102 (2029 m. – 145);
•finansavimo apimtis: 134 753 200 Eur;
•finansavimo forma: subsidija.
11.2. Specializuoto konsultavimo (MTEPI partnerių paieškos, žinių/technologijų perdavimo, MTEPI veiklos
skatinimo) veiklos, atsižvelgiant į įmonių vykdomų MTEPI veiklų stadijas, palydint jas iki galutinio produkto
komercinimo (VVL):

11.3. Investuojama į naujų APV produktų
kūrimo veiklas (kai produktas kuriamas
siekiant MVĮ perorientavimo, investuojama
pagal tvarios pramonės MVĮ transformacijos
veiklą), apimančias nuo naujo produkto
idėjos vystymo, koncepcijos parengimo iki
prototipo sukūrimo, komercinimo (SR):
• tikslinės grupės : MVĮ, didelės įmonės, jei jos
bendradarbiauja su MVĮ;
• projektų vykdytojai: Nacionalinės plėtros
įstaigos;

•tikslinės grupės: MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ;

• siekiami rezultatai: paramą gavusiuose
subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo
vietos, RCR102 (2029 m. – 92);

•projektų vykdytojai: MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ;

• finansavimo apimtis: 53 891 226 Eur;

•siekiami rezultatai: produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), RCR03 (2029 m. –
482);

• finansavimo forma: Finansinė priemonė
(paskolos).

•finansavimo apimtis: 7 092 274 Eur;
•finansavimo forma: subsidija.

Šaltinis: EIM

PPPP - SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS
SKATINIMO SISTEMĄ (projektas)
13. Investicinė veikla: skatinti inovacijas viešajame sektoriuje
(ikiprekybinius pirkimus)
13.1. kuriamos paskatos verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti.

•

tikslinės grupės: perkančiosios organizacijos (toliau – PO);

•

projektų vykdytojai: PO;

•

siekiami rezultatai: ikiprekybinio pirkimo dalyvio pateiktas rinkai inovatyvusis produktas, specialusis
rezultato rodiklis (2029 m. sieks S – 11, VVL – 15);

•

finansavimo apimtis: 9 mln. Eur S (3,6 mln. Eur) ir VVL (5,4 mln. Eur);

•

finansavimo forma: subsidija.

13.2. stiprinami PO gebėjimai inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudarytos paskatos (čekiai)
verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose Sostinės ir VVL regionuose.
•

tikslinės grupės: PO ir MVĮ;

•

projektų vykdytojai: VšĮ Inovacijų agentūra;

•

siekiami rezultatai: nefinansinę paramą gaunančių įmonių ir perkančiųjų organizacijų skaičius; inicijuotų
ikiprekybinių pirkimų skaičius;

•

finansavimo apimtis: 1 mln. Eur S (400 tūkst. Eur) ir VVL (600 tūkst. Eur);

•

finansavimo forma: subsidija.

12. Investicinė veikla: Skatinti
netechnologinių inovacijų
plėtrą (VVL)

•tikslinės grupės: MVĮ;
•projektų vykdytojai: MVĮ;
•siekiami rezultatai: produktų ar procesų
inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės
įmonės (MVĮ), RCR03 (2029 – 146); prekybos
ar organizacines inovacijas diegiančios MVĮ,
RCR04 (2029 m. – 340); vidines inovacijas
vykdančios MVĮ, RCR05 (2029 m. – 486);
•finansavimo apimtis: 15 000 000,00 Eur;
•finansavimo forma: subsidija.

Šaltinis: EIM

PPPP - SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS
SKATINIMO SISTEMĄ (projektas)
14. Investicinė veikla: Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose
14.1. Siekiant stiprinti verslo pozicijas TVG, skatinama įmonių tarptautinė tinklaveika, įsitraukimas į MTEPI partnerystės tinklus (SR ir VVL):
•

tikslinės grupės: – įmonės, inovacijų grupės koordinatorius;

•

projektų vykdytojai: – įmonės, inovacijų grupės koordinatorius;

•

siekiami rezultatai: pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai, R.N. 834 (2029 m. – 162);

•

finansavimo apimtis: 750 000 Eur (SR); 750 000 (VVL);

•

finansavimo forma: subsidija.

14.2. Stiprinamas APV paremtų brandžių klasterių augimas, bendrų strategijų ir produktų kūrimas, dalyvavimas tarptautinėse programose,
įsitraukimas į BJR, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose (SR ir VVL):
•

tikslinės grupės (į ką nukreiptos priemonės veiklos): – įmonės, inovacijų grupės koordinatorius;

•

projektų vykdytojai: – įmonės, inovacijų grupės koordinatorius;

•

siekiami rezultatai: Stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės: paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės); RCO01 (2024 m. - 6;
2029 m. – 61); paramą dotacijomis gavusios įmonės; RCO02 (2024 m.- 6; 2029 m. – 61); privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių:
dotacijos, finansinės priemonės); RCR02 (2029 m. - 20 363 810 Eur); produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ);
RCR03 (2029 m. – 61);

•

finansavimo apimtis: – 9,25 mln. Eur (SR); 11,11 mln. Eur (VVL);

•

finansavimo forma: subsidija.

Šaltinis: EIM

PPPP - SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS
SKATINIMO SISTEMĄ (projektas)
15. Investicinė veikla: Skatinti TUI pritraukimą
15.1. Skatinamos APV TUI paieškos ir pritraukimo veiklos Lietuvoje (VVL):
•

tikslinės grupės: VšĮ „Investuok Lietuvoje“;

•

projektų vykdytojai: VšĮ „Investuok Lietuvoje“;

•

siekiami rezultatai: pritraukta užsienio įmonių į MTEPI sritį pagal sumaniosios specializacijos kryptis; R.N.814 (2029 m. – 10);

•

finansavimo apimtis: 3 mln. Eur;

•

finansavimo forma: subsidija.

15.2. Skatinamos APV TUI į MTEP veiklos, bendradarbiavimas ir technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse
(VVL):
•

tikslinės grupės: MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ;

•

projektų vykdytojai: MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ;

•

siekiami rezultatai: paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos, RCR102 (2029 m. – 18);

•

finansavimo apimtis: 27 mln. Eur;

•

finansavimo forma: subsidija.

Šaltinis: EIM

PPPP - SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS
SKATINIMO SISTEMĄ (projektas)
16. Investicinė veikla: Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, leisiančius prisitaikyti prie ekonomikos
technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos
•

tikslinės grupės: MVĮ;

•

projektų vykdytojai: MVĮ;

•

siekiami rezultatai: MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal
įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti) (2029 m.– 41912);

•

finansavimo apimtis: 20,0 mln. Eur;

•

finansavimo forma: subsidija.

17. Investicinė veikla: Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus.

18. Investicinė veikla: Skatinti trumpų vertės kūrimo grandinių formavimąsi ir plėtrą tarp MVĮ VVL
regionuose
•

tikslinės grupės: MVĮ;

•

projektų vykdytojai: Nacionalinės plėtros įstaigos;

•

siekiami rezultatai: privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą, (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės), RCR02, 2029 m. sieks 13.852.588 Eur;

•

finansavimo apimtis: 32,040 mln. Eur;

•

finansavimo forma: finansinė priemonė (paskola, dalinis palūkanų kompensavimas kartu su darbo užmokesčiui skirta subsidija).
Šaltinis: EIM

PRITRAUKTI:
PPPP - SKATINTI ĮMONES SKAITMENIZUOTIS

PPPP - SKATINTI ĮMONES SKAITMENIZUOTIS (projektas)
Veikla
1.1. Skatinti skaitmeninių kompetencijų plėtrą didelio našumo
skaičiavimo, DI, kibernetinio saugumo taikymo srityse, finansuojant
europinių skaitmeninių inovacijų centrų, pretenduojančių į finansavimą
pagal „Digital Europe“ programą, iniciatyvas (S regionas)
1.1. Skatinti skaitmeninių kompetencijų plėtrą didelio našumo
skaičiavimo, DI, kibernetinio saugumo taikymo srityse, finansuojant
europinių skaitmeninių inovacijų centrų, pretenduojančių į finansavimą
pagal „Digital Europe“ programą, iniciatyvas (VVL regionas)
1.2. Skatinti skaitmeninių kompetencijų plėtrą didelio našumo
skaičiavimo, dirbtinio intelekto (DI), kibernetinio saugumo taikymo
srityse finansuojant MVĮ čekius skaitmeninimo ir technologijų
paslaugoms finansuoti. (S regionas)
1.2. Skatinti skaitmeninių kompetencijų plėtrą didelio našumo
skaičiavimo, dirbtinio intelekto (DI), kibernetinio saugumo taikymo
srityse finansuojant MVĮ čekius skaitmeninimo ir technologijų
paslaugoms finansuoti. (VVL regionas)

Galimi
pareiškėjai

Finansavimo
forma

Viešo/privataus
finansavimo suma
(tūkst. eurų)
2 000 /
2 000

ESIC

D

ESIC

D

4 000 /
4 000

MVĮ

D

6 222,5 /
6 222,5

MVĮ

D

12 445 /
12 445

Šaltinis: EIM

PPPP - SKATINTI ĮMONES SKAITMENIZUOTIS (projektas)
Veikla

2. Skatinti MVĮ skaitmeninimą, prioritetą teikiant tokiems e. komercijos
modeliams diegti (S regionas, fokusas - S3)
2. Skatinti MVĮ skaitmeninimą, prioritetą teikiant tokiems e. komercijos
modeliams diegti (VVL regionas, fokusas – tradiciniai verslai)
3. Skatinti pramonės MVĮ įmonių gamybos procesų automatizavimą ir
skaitmeninimo technologijų diegimą (pramonės skaitmeninimas) (VVL
regionas)
4. Skatinti aukštą pridėtinę vertę (APV) kuriančių pramonės MVĮ įmonių
verslo procesų skaitmeninimą) (S regionas)
5. Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų
grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir
sprendimus (S regionas)
6. Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti
robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI)
sprendimus.

Galimi
pareiškėjai

Finansavimo
forma

Viešo/privataus
finansavimo suma
(tūkst. eurų)
11 498,10 /
11 498,10
20 000 /
20 000
45 000 /
11 911

MVĮ

D

MVĮ

D

Nac.
plėtros
įstaigos

FP su D

Nac.
plėtros
įstaigos
MVĮ

FP su D

53 000 /
79 500

D

15 000 /

Verslo
paslaugų
centrai

D

3 000 /

Šaltinis: EIM

PRITRAUKTI:
PPPP - SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS
KLIMATUI EKONOMIKOS

PPPP - SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS
KLIMATUI EKONOMIKOS (proj.)
Veikla

1. Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių
ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra:
1.1. Sukurti pramonei praktinių technologinių žinių ir sprendimų apsikeitimo
platformą (Industry 4.0 Lab): 1.1.1.Infrastruktūros plėtra; 1.1.2.Konsultacinė veikla
1.2. Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą
skatinančius projektus
2. Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai:
2.1. skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t.y. tvarių produktų gamybą skatinančių,
technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose S3 srityse (VVL regionas)
2.2. skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių,
technologijų diegimą įmonėse, veikiančiose S3 srityse (VVL regionas)
(Naudos gavėjai – įmonės)
2.3. AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos
technologinių auditų, po kurių būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos
prevencijos analizė, atlikimas; ekologiškas projektavimas; ekologinis ženklinimas;
sertifikavimas (VVL regionas)

Galimi
pareiškėjai

Finans.
forma

Viešo/priv.
finans.
(tūkst. eurų)

ESIC

D

4 235,00 /

Pramonės
MVĮ

D

6 050,00 /

D

26 500,00 /
22 574, 074

FP

45 750,00 /
12 110,294

D

2 750,00 /
485,294

Pramonės
MVĮ
Nacionalinė
s plėtros
įstaigos

Pramonės
MVĮ

Šaltinis: EIM

PPPP - SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS
KLIMATUI EKONOMIKOS (proj.)
Veikla

3. Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse:
3.1. Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (S regionas)
3.2. Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (VVL regionas)

4. Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas
pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES ATL PS
5. Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (VVL regionas)
6. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose
ES ATL PS

Galimi
pareiškėjai

Pramonės
įmonės
Pramonės
įmonės
ATL PS
Pramonės
įmonės
ATL PS
Pramonės
įmonės
ATL PS
Pramonės
įmonės

Finansav Viešo/priv.
imo
finans.
forma
(tūkst. eurų)

D
D

40 325,67 /
40 325,67
60 488,50 /
10 674, 44

D+Sąly
gos

30 000,00 /
57 500,00

D

20 000,00 /
13 333,33

D+Sąly
gos

10 000,00 /
12 222,00

Šaltinis: EIM

PRITRAUKTI:
PPPP - ĮGYVENDINTI EKSPORTO
KONKURENCINGUMO AUGIMĄ SKATINANČIAS
PRIEMONES

PPPP - ĮGYVENDINTI EKSPORTO KONKURENCINGUMO
AUGIMĄ SKATINANČIAS PRIEMONES (projektas)
Veikla

"Skatinti MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimą ir
pristatymą užsienio rinkose" (Sostinės regionas)

Finansavimo suma
Galimi pareiškėjai (tūkst. eurų) (viešos
/ privačios lėšos)
MVĮ
10.000,0
10.000,0
8.000,0

„Skatinti į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ
tinklo kūrimąsi ir augimą“ (VVL regionas)

Klasterio
koordinatoriai

„Skatinti MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo
veiklas“ (VVL regionas)

MVĮ

8.000,0
10.000,0

VšĮ IA

10.000,0
120,0

VšĮ IA

1.280,0

VšĮ IA

800,0

Proveržio sričių kelrodžių parengimas sektorių vystymuisi ir tarptautinei
plėtrai
Nuosavų produktų eksporto į tikslines rinkas rinkodaros kompetencijų
didinimas
Nuosavų produktų pristatymas tarptautinėse partnerių paieškos ir prekybos
platformose

Šaltinis: EIM

PPPP - ĮGYVENDINTI EKSPORTO KONKURENCINGUMO
AUGIMĄ SKATINANČIAS PRIEMONES“(projektas)
Veikla

Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumo augimo skatinimas, įgyvendinant
tarptautinių partnerysčių plėtros iniciatyvas
Lietuvos pristatymo užsienyje strategijos įgyvendinimas
Proveržio sričių tarptautinių renginių Lietuvoje organizavimas
Nacionalinių stendų tarptautinėse parodose organizavimas
Eksporto kompetencijų didinimo mokymai ir programos
Sektorinių konsultantų tinklo paslaugos (ne ES rinkos)
Lietuvos nacionalinių e-komercijos paviljonų ne ES šalyse veiklos užtikrinimas ir
plėtra
Sektorinių konsultantų paslaugos (ES rinkos)
Skaitmeninių kontaktų paieškos įrankių užtikrinimas verslo plėtrai užsienyje
Tarptautinių viešųjų pirkimų duomenų bazių užtikrinimas verslo plėtrai užsienyje
Nuoseklus eksporto skatinimą vykdančių asmenų (tame tarpe diplomatų ir spec.
atašė) kvalifikacijos tobulinimas, apimant mokymų programų organizavimą,
naujų eksporto skatinimo priemonių paiešką ir pilotavimą

Finansavimo suma
Galimi pareiškėjai (tūkst. eurų) (viešos
/ privačios lėšos)
Verslo asociacijos
6.000,0
VšĮ IA
VšĮ IA
VšĮ IA
VšĮ IA
VšĮ IA
VšĮ IA

4.500,0
4.000,0
8.400,0
1.400,0
3.200,0
1.440,0

VšĮ IA
VšĮ IA
VšĮ IA
VšĮ IA

4.800,0
1.040,0
1.200,0
680,0

Šaltinis: EIM

PRITRAUKTI:
PPPP - SKATINTI VERSLUMĄ IR KURTI PASKATAS
ĮMONIŲ AUGIMUI

PPPP - SKATINTI VERSLUMĄ IR KURTI PASKATAS
ĮMONIŲ AUGIMUI (projektas)
1.2.1. Tikslinių konsultacijų verslui teikimas:

1.2.2. MVĮ augimo skatinimas per transformaciją:

•tikslinės grupės: – SVV;

•tikslinės grupės: – SVV;

•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;

•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;

•siekiami rezultatai:
konsultacijas);

1550

SVV

subjektų

gavusių

•finansavimo apimtis: 7 680 000 EUR;
•finansavimo forma: subsidija.

•siekiami rezultatai: 227 VMĮ gavusių paslaugas;
•finansavimo apimtis: 700 000 EUR;
•finansavimo forma: subsidija.

1.2.3. Tarptautinė mentorystės programa „Verslas
verslui“:

1.2.4. Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio
nuosmukio (VVL):

•tikslinės grupės: – SVV;

•tikslinės grupės: – SVV;

•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;

•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;

•siekiami rezultatai: 80 VMĮ gavusių paslaugas;

•siekiami rezultatai: 154 VMĮ pasinaudojusios parama;

•finansavimo apimtis: 2 880 000 EUR;

•finansavimo apimtis: 5 000 000 EUR;

•finansavimo forma: subsidija.

•finansavimo forma: subsidija.
Šaltinis: EIM

PPPP - SKATINTI VERSLUMĄ IR KURTI PASKATAS
ĮMONIŲ AUGIMUI (projektas)
1.3.1. Viešųjų paslaugų perdavimo skatinimas teikiant ekspertinio konsultavimo paslaugas :
•tikslinės grupės: – LR Savivaldybių administracijų atstovai;
•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;

•siekiami rezultatai: 48 savivaldybės parengusios pirkimo planus;
•finansavimo apimtis: 616 000 EUR;
•finansavimo forma: subsidija.
1.3.2. Socialinio verslo akseleravimas su mentoryste bei palydimąja subsidija:
•tikslinės grupės: – SVV;
•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;
•siekiami rezultatai: 120 socialinių verslų gavusių paslaugas ;

•finansavimo apimtis: 1 140 000 EUR;
•finansavimo forma: subsidija.

Šaltinis: EIM

PPPP - SKATINTI VERSLUMĄ IR KURTI PASKATAS
ĮMONIŲ AUGIMUI (projektas)
1.3.3. Jaunimo (iki 29 m.) verslo vystymo ir idėjų laboratorija :
•tikslinės grupės: – Fiziniai asmenys iki 29 m;
•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;
•siekiami rezultatai: 1110 asmenų gavusių paslaugas;

•finansavimo apimtis: 1 620 000 EUR;
•finansavimo forma: subsidija.
1.3.4. Ankstyvojo perspėjimo sistemos modeliui gerinti skirtų priemonių įgyvendinimas:
•tikslinės grupės: – SVV;
•projektų vykdytojai: – Inovacijų agentūra;
•siekiami rezultatai: 240 SVV subjektų pasinaudojusių paslaugomis;
•finansavimo apimtis: 1 320 000 EUR;
•finansavimo forma: subsidija.

Šaltinis: EIM

PPPP - SKATINTI VERSLUMĄ IR KURTI PASKATAS
ĮMONIŲ AUGIMUI (projektas)
1.3.5. Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą (1 poveiklė):
•tikslinės grupės: – SVV regionuose;
•projektų vykdytojai: – Verslo inkubatoriai, verslo centrai, skaitmeninių inovacijų centrai, bendradarbystės centrai
„Spiečius“ (VšĮ „Inovacijų agentūra“);
•siekiami rezultatai: 188 naujos įmonės, sugebėjusios išlikti rinkoje;
•finansavimo apimtis: 8 794 271 EUR;
•finansavimo forma: subsidija.
1.3.5. Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą (2 poveiklė):
•tikslinės grupės: – SVV regionuose;
•projektų vykdytojai: – nacionalinės agentūros
•siekiami rezultatai: 204 naujos įmonės, sugebėjusios išlikti rinkoje;
•finansavimo apimtis: Rizikos kapitalas: 9 395 784,75 EUR; paskolos: 13 956 818,19 Eur; dalinis palūkanų
kompensavimas: 446 917,04 EUR
•finansavimo forma: fiansinė inžinerija.

Šaltinis: EIM

PPPP - SKATINTI VERSLUMĄ IR KURTI PASKATAS
ĮMONIŲ AUGIMUI (projektas)
1.3.6. Skaitmeninio įrankio moksleivių verslumo ugdymui sukūrimas ir palaikymas:
•tikslinės grupės: 7-12 klasių moksleiviai Lietuvos Respublikoje bei diasporoje;
•projektų vykdytojai: Inovacijų agentūra;

•siekiami rezultatai: 1500 moksleivių dalyvavusių programoje kasmet;
•finansavimo apimtis: 4 050 000 EUR;
•finansavimo forma: subsidija.

1.3.7. Tikslinės tiekėjų pritraukimo į viešuosius pirkimus veiklos organizavimas:
•tikslinės grupės: – Ūkio subjektai, kaip jie apibrėžti LR Konkurencijos įstatyme, kurie gali viešajam sektoriui pasiūlyti
atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas;

•projektų vykdytojai: – Viešųjų pirkimų tarnyba
•siekiami rezultatai: Daugiau tiekėjų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose – konkurencingesnės prekės, paslaugos ir
darbai viešajam sektoriui;
•finansavimo apimtis: 500 000 EUR
•finansavimo forma: dotacija.
Šaltinis: EIM

Finansavimo
galimybių
meniu (1)

https://2021.esinvesticijos.lt/

Finansavimo galimybių meniu (2)
INVEGA https://invega.lt/verslui/20

MITA https://mita.lrv.lt/lt/kvietimai
LVPA https://lvpa.lt/

APVA https://www.apva.lt/es-investicijos/2014-2020/nacionalines-investicijoskvietimai-teikti-paraiskas/
NMA https://www.nma.lt/index.php/parama/12?tab=1
LMT https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimuplanas/2287/vykstantys

CVPA https://www.cpva.lt/kvietimai/62

... ieškantiems vaistų
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Galimi klystkeliai

„Pasidaryk pats“ v.s. Naudotis pagalba
Prokuroras v.s. Advokatas
Realybė v.s. Utopija
Viešasis konsultantas v.s. Privatus konsultantas

Viešoji pagalba
(LVPA, Versli Lietuva+MITA funkcijos)

Verslo informaciniai centrai
Skaitmeninių inovacijų centrai
Turizmo ir verslo informaciniai centrai

Verslo inkubatoriai

Mokslo ir technologijų parkai

Verslo asociatyvinės struktūros

Efektyvių viešosios paramos galimybių beieškant

Išlikti negalima išnykti !
Kur padėsime kablelį?

Fotolia nuotr. / Gydytojas ir pacientė

Artūras Jakubavičius
+370 687 36632
a.jakubavicius@lic.lt

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius
Tel.: +370 5 235 61 16 Faks.: +370 5 213 27 81
lic@lic.lt
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