Aplinkosaugos/eko-inovacijų finansavimo priemonės:
1. LIFE
Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos finansavimo priemonė. Pagal LIFE programą finansuojami
projektai, kuriuos vykdo viešos ir privačios įstaigos. LIFE bendrasis tikslas – prisidėti prie ES aplinkos ir
klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros kuriant pridėtinę vertę Europai.
Koordinuoja: Lietuvos bendrojo finansavimo lėšas projektams skiria Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija.
Pareiškėjai: Visos ES įsteigtos viešos ir privačios įstaigos; Dažniausiai nuo 1 iki 5 partnerių.
Projektų atrankos būdas: Aplinkos paprogramės projektams – dviejų etapų, Klimato politikos
paprogramės projektų – vieno etapo schema. Atskira atranka Lietuvos Nacionaliniam Bendrajam
finansavimui gauti.
Finansavimas, projekto dydis: nuo 0,5 iki 5 mln. Eur; Iki 55 % ES subsidija (gamtos srityje – 60 %, gamtos
prioritetiniams gali siekti iki 75 %) ir iki 25 % Lietuvos Bendrasis finansavimas (prioritetiniams gali siekti
iki 35 %).
Kvietimas teikti paraiškas: kiekvienais metais pavasarį.
http://lifeprojektai.lt/
2. HORIZON 2020
„Horizontas 2020“ yra didžiausia kada nors egzistavusi ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų
programa. Ji prisidės prie naujų mokslo perversmų, atradimų ir pasaulinio lygio naujovių, puikias idėjas
iš laboratorijos perkeldama į rinką. Per septynerius metus (2014–2020) bus galima pasinaudoti daugiau
kaip 80 milijardų eurų finansavimu, ir tai be privačių ir nacionalinių valstybinių investicijų, kurias pritrauks
šios lėšos.
Pareiškėjai: bet kurioje šalyje įsteigti juridiniai subjektai ir tarptautinės organizacijos.
Projektų atrankos būdas: Projektų konkursas vienu arba dviem etapais, priklausomai nuo temų.
Finansavimas, projekto dydis: nuo 33% iki 100 % priklausomai nuo projektinės veiklos.
Koordinuoja: Lietuvoje „Horizonto 2020“ NCP veiklą vykdo Lietuvos mokslo taryba, Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra (MITA), Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) ir Lietuvos
inovacijų centras (LIC).
Kvietimas teikti paraiškas: Europos Komisijos kvietimai
Lietuviška svetainė: http://h2020.lt/
EK leidinys apie HORIZON 2020 programą:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_LT_KI0213413LVN.pdf
3. „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“
Priemonės Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ tikslas –
komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, kuriant mokslui imlias įmones. Priemonė skirta paskatinti
inovatyvaus produkto, technologijos ar paslaugos komercinimo procesą bei jų patekimą į rinką. Siekiama,
kad mokslo ir studijų institucijose sukauptos žinios būtų pritaikomos praktikoje, virstų produktais,
kuriuos galima parduoti.
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Finansavimo tikslas: Skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir
studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis
sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Pareiškėjai: Mokslo ir studijų institucijos; Privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir
studijų institucijos.
Galimi projekto partneriai (Lietuvos ir tarptautiniai) yra: privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra
mokslo ir studijų institucijos, kai pareiškėjai yra mokslo ir studijų institucijos; Mokslo ir studijų institucijos,
kai pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos.
Projektų atrankos būdas: projektų konkursas dviem etapais.
Paraiškų teikimo terminas: šiuo metu nėra.
Koordinuoja: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/mtep-rezultatu-komercinimas

4. EUREKA
Priemonė Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (EUREKA) skirta
finansuoti į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimą pagal tarptautinį „Eureka“ programos
valstybių narių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bendradarbiavimo tinklą.
Finansavimo tikslas: Skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų MTEP rezultatų pagrindu
kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP
veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę
plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą); stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų
gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio
taikomuosius mokslo-verslo projektus.
Pareiškėjai: Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.
Partneriai: Galimi projekto partneriai (Lietuvos ir tarptautiniai) yra: Privatieji juridiniai asmenys (privaloma
sąlyga); Mokslo ir studijų institucijos.
Projektų atrankos būdas: Projektų konkursas dviem etapais.
Didžiausia galima projektui skirta suma: Iki 300 000 Eur.
https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/eureka-1

5. Inovaciniai čekiai
Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems juridiniams
asmenims (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę
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paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti ar vykdyti veiklą pagal programos „Horizontas 2020“
priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapą.
Finansavimo tikslas: Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui
bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas,
skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis
galimybėmis.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 7 305 Eur - 76 252 Eur. Priklausomai nuo sąlygų ir
pareiškėjo.
Pareiškėjai: Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
Partneriai negalimi
Projektų atrankos būdas: Tęstinė projektų atranka.
Koordinuoja: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).
Kvietimas: paskelbtas 2018.04.27, terminas 2020.09.30
https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/inovaciniai-cekiai
6. Eurostars 2
EUROSTARS yra tarptautinė Europos inovacijų programa, remianti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ),
vykdančias mokslinius tyrimus ir investuojančias į inovacijas ir naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą,
siekiant įgyti konkurencinį pranašumą. Jos projektuose turi dalyvauti du ar daugiau partnerių iš skirtingų
programos valstybių narių ir koordinatorius privalo būti MVĮ, vykdanti mokslinius tyrimus. Projektų rezultatai turi
būti inovatyvūs produktai, paslaugos, technologijos, kurios per du metus po projekto pasibaigimo pasiektų rinką.
Programos tikslas: Skatinti mažas ir vidutines įmones, kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas.
Tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje
Pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
Partneriai: Įmonės ir mokslo ir studijų institucijos
Projektų atrankos būdas: Konkursinis finansavimas
Paskelbti kvietimai teikti dalyvavimo paraiškas: šiuo metu nėra
Koordinuoja: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).
https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/eurostars-2
7. EEE ir Norvegijos parama Lietuvai (EEE Grants ir Norway Grants)
Pagal 2016 m. gegužės 3 d. Europos Sąjungos (toliau – ES), Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos
Karalystė susitarimus dėl 2014–2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
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mechanizmų (toliau – finansiniai mechanizmai) sukūrimo Lietuvai skiriama 117,6 mln. eurų ekonominiams ir
socialiniams skirtumams mažinti ir bendradarbiavimui su valstybėmis donorėmis stiprinti.

Programos:
❖ Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ
Didesnės vertės kūrimas ir tvarus augimas - ypatingas dėmesys žaliosioms inovacijoms, įskaitant bioekonomiką,
galimos ir kitos sritys verslo bendradarbiavimui
Mechanizmo lėšos, Eur: 14.000.000
❖ Moksliniai tyrimai
Moksliniais tyrimais pagrįstų žinių plėtros skatinimas - kartu su Latvija ir Estija sukuriamas regioninis mokslinių
tyrimų centras.
Mechanizmo lėšos, Eur: 10.000.000
❖ Aplinkosauga, energetika, klimato kaita
Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir sumažintas neigiamas taršos ir kitos žmonių veiklos poveikis,
ypatingas dėmesys:
· priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu ir saugiu atliekų tvarkymu
(bendradarbiavimas su Norvegijos radiacinės saugos tarnyba);
· galimybei įrengti Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemą atsižvelgiant į kaimyninėse
šalyse esančių atominių elektrinių keliamą pavojų;
· priemonės, susijusios su kitomis pavojingomis atliekomis ir (arba) jūrų valdymo gebėjimų stiprinimu.
Mechanizmo lėšos, Eur: 12.000.000

http://www.eeagrants.lt/2014_2021_laikotarpis
8. LVPA priemonės ekoinovacijoms:
❖ Eco-inovacijos LT+
Skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines
ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.
Pareiškėjai: MVĮ su papildomomis sąlygomis.
Partneriai negalimi
Įgyvendinančioji institucija: LVPA
Projektui skiriama finansavimo lėšų suma: maksimali suma 900 000 Eur.
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Projektų atrankos būdas: konkursas
http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/eco-inovacijos-lt

❖ Eco-inovacijos LT
Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis netechnolologines ekoinovacijas, t. y.
Diegti aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas (toliau – AVS), atlikti gamybos technologinius ir (ar)
aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.
Pareiškėjai: MVĮ su papildomomis sąlygomis.
Koordinuoja: LVPA
Projektui skiriama finansavimo lėšų suma: priklausomai nuo kvietimo (3 kvietimo maksimali suma – 50 000 EUR,
finansuojamoji dalis nuo tinkamų išlaidų (intensyvumas) – 50 proc.
Projektų atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu
http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/eco-inovacijos-lt-1

❖ Eco Konsultantas LT
Suteikti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) reikiamą informacinę, konsultacinę
metodinę ir kitą paramą efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtos resursų tausojimo, ekoinovacijų diegimo ir
panašiais klausimais ir taip paskatinti MVĮ investicijas į ekoinovacijas ir kitas efektyviai išteklius naudojančias
technologijas.
Pareiškėjai: MVĮ su papildomomis sąlygomis.
Koordinuoja: LVPA
Projektui skiriama finansavimo lėšų suma: 4 000 Eur.
Projektų atrankos būdas: tęstinė projektų atranka.
http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/eco-konsultantas-lt

9. Interreg
INTERREG PROGRAMŲ YPATUMAI: Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama iki 85 % tinkamų
projekto įgyvendinimo išlaidų.
❖ INTERREG V-A LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA
Vienas iš aktualių prioritetų: I. Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;
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Finansavimo dydis: Minimalus bendras projekto biudžetas paraiškoje yra daugiau kaip 50 000 eurų, maksimali
projekto vertė yra 1 mln. eurų.
Pareiškėjai iš regionų: Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Kauno, Vilniaus (be Vilniaus miesto) apskritys;
http://www.esbendradarbiavimas.lt/etbt/interreg-v-a-lietuvos-ir-lenkijos-bendradarbiavimo-per-sienaprograma/
❖ INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA
Prioritetai: I. Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant (Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir
vystymas; Biologinės įvairovės, dirvožemio apsauga ir atkūrimas, ekosistemų paslaugų, įskaitant „Natura 2000“,
ir žaliosios infrastruktūros skatinimas; Miestų aplinkos gerinimo, miestų atgaivinimo, apleistų pramoninių
teritorijų išvalymo, atstatymo, oro taršos ir triukšmo mažinimo priemonės).
Pareiškėjai iš regionų: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno apskritys;
http://www.esbendradarbiavimas.lt/etbt/interreg-v-a-latvijos-ir-lietuvos-bendradarbiavimo-per-sienaprograma/
❖ INTERREG V-A PIETŲ BALTIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA
Prioritetai: I. Tarptautinio aktyvumo ir inovacinių gebėjimų stiprinimas Pietų Baltijos mėlynosios ir žaliosios
ekonomikos srityje; II. Pietų Baltijos regiono aplinkos ir kultūros potencialo panaudojimas mėlynajam ir žaliajam
augimui; III. Tarpvalstybinių ryšių stiprinimas siekiant sukurti gerai funkcionuojančią mėlynojo ir žaliojo
transporto sritį; IV. Žmogiškųjų išteklių gebėjimų mėlynosios ir žaliosios ekonomikos srityse stiprinimas; V. Pietų
Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas mėlynajam ir žaliajam augimui;
Pareiškėjai iš regionų: Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskritys;
http://www.esbendradarbiavimas.lt/etbt/interreg-v-a-pietu-baltijos-bendradarbiavimo-per-siena-program/
❖ INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMA
Prioritetai: I. Gebėjimas naujovėms; II. Veiksmingas gamtinių išteklių valdymas; III. Tvarus transportas; IV.
Institucijų pajėgumas makro-regioniniam bendradarbiavimui;
Teritorija – 8 ES šalys (Danija, Švedija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, dalis Vokietijos) ir Norvegija.
Baltarusija ir Rusijos Federacijos šiaurės vakarų regionas, kaip programos dalyvės prisijungs tik pasirašius
Finansinį susitarimą su ES.
http://www.esbendradarbiavimas.lt/etbt/programos-pavadinimas/
❖ INTERREG EUROPE PROGRAMA
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Prioritetai: I. Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos; II. Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo
didinimas; III. Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika; IV. Aplinka ir išteklių naudojimo
efektyvumas;
Teritorija – 28 ES valstybės, Norvegija ir Šveicarija
Projekto biudžetas: 1 – 2 mln. EUR
http://www.esbendradarbiavimas.lt/etbt/interreg-europe-programa/

10. LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMA:
Subsidijos teikiamos pagal Aplinkos apsaugos investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos aprašą,
atsižvelgiant į kasmet tvirtinamas finansavimo kryptis.
Pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantiems
juridiniams asmenims arba Lietuvos Respublikoje
įregistruotiems kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialams, įgyvendinantiems
projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Maksimali suma: vienam pareiškėjui yra 200 000 Eurų per trejus metus, tačiau subsidijos dydis projektui negali
viršyti 80% visų tinkamų finansuoti išlaidų.
https://www.apva.lt/nacionalines-investicijos/lietuvos-aplinkos-apsaugos-investiciju-fondoprograma/finansavimo-kryptys/
11. Atliekų tvarkymo programa
Programos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje numatytoms
priemonėms finansuoti.
https://www.apva.lt/nacionalines-investicijos/lietuvos-aplinkos-apsaugos-investiciju-fondoprograma/finansavimo-kryptys/
12. Klimato kaitos specialioji programa
Programos lėšomis finansuojami projektai, kurie susiję su klimato kaitos padarinių švelninimu (išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimu) ir prisitaikymu prie klimato kaitos pokyčių.
https://www.apva.lt/nacionalines-investicijos/klimato-kaitos-specialioji-programa/klimato-kaitos-specialiosiosprogramos-lesu-naudojimo-samatos/

13. „Inostartas“
Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant
inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ir (ar)
eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus įmonės viduje.
Pareiškėjai: Verslo atstovai (yra papildomų sąlygų)
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Projektų atrankos būdas: Tęstinė projektų atranka
Finansavimas, projekto dydis: Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - 23 765,64 Eur
Koordinuoja: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).
Kvietimas teikti paraiškas: Paraiškos pateikimo terminas 2020-09-30 23:59
SVV subjektams, veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose:
https://mita.lrv.lt/lt/skelbimai/inostartas-svv-subjektams-veikla-vykdantiems-vilniaus-kauno-klaipedosmiestuose-ir-rajonuose-nr-01-2-1-mita-t-852-01
SVV subjektams, veiklą vykdantiems visose Lietuvos savivaldybėse, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose
ir rajonuose: https://mita.lrv.lt/lt/skelbimai/inostartas-svv-subjektams-veikla-vykdantiems-visose-lietuvossavivaldybese-isskyrus-vilniaus-kauno-klaipedos-miestuose-ir-rajonuose-nr-01-2-1-mita-t-852-02
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