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ECO-INOVACIJOS LT
Numatyti 4
kvietimai teikti
paraiškas.

Priemonei skirtas
finansavimas –
4,3 mln. Eur

I kvietimo biudžetas –
2,9 mln. Eur.
Skirtas finansavimas –
98.594,93 Eur

II kvietimo biudžetas –
1,4 mln. Eur.
Skirtas finansavimas –
368.410,37 Eur.

III kvietimo biudžetas –
1,5 mln. Eur.
Skirtas finansavimas –
542.149,00 Eur.

IV kvietimo biudžetas –
1,5 mln. Eur.
Kvietimas – 2019 m
spalio mėn.

FR

PRIEMONĖS TIKSLAS
paskatinti 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.
ECO LT

ECO LT+

FR

NETECHNOLOGINĖS EKOINOVACIJOS
inovatyvūs sprendimai, susiję su AVS diegimu, gamybos
technologinių ir aplinkosaugos auditų atlikimu bei
ekologinio projektavimo veiklomis, siekiant padėti
įmonėms spręsti su aplinkosauga susijusias problemas.
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AVS pagal tarptautinių standartų
reikalavimus diegimas
Aplinkosaugos auditų atlikimas

Gamybos technologinių auditų atlikimas

Ekologiškas projektavimas
Tik tada, kai pradedama nauja gamybinė veikla

Paslaugas teikianti įmonė

Gaminius gaminanti įmonė

ĮMONĖS VEIKLOS POBŪDŽIO IR
REMIAMOS VEIKLOS SĄSAJOS

FR

TINKAMAS PAREIŠKĖJAS

SVV subjektai

Nepatiriantys
sunkumų

Atitinkantys de
minimis
Reglamento
sąlygas

Veikiantys ne
trumpiau kaip
vienerius metus ir
vid. metinės
pajamos per
pastaruosius 3
metus yra ne
mažesnės kaip 145
000 Eur.

Finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos
valstybės pagalbos, kuri buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus
rinka.

IV KVIETIMO PLANUOJAMI
PAKEITIMAI
Įtraukiama nauja veikla - Ekologinis ženklinimas, t.y. produktų, kurie
yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės
produktai, sertifikavimas:
• Vokietijos ekologinis ženklas Mėlynasis Angelas (angl. „The Blue
angel“)
• Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (angl. „EU Ecolabel)
• Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (ang. „Nordic Swan“)
• ,,Ekologiški maisto produktai“ (angl. „EU organic“)
• ,,Žaliasis antspaudas“ (angl. „Green seal“)
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ECO-INOVACIJOS LT+
Numatyti 4
kvietimai teikti
paraiškas.

Priemonei skirtas
finansavimas –
86,9 mln. Eur

I kvietimo biudžetas –
27,5 mln. Eur.
Skirtas finansavimas –
4,5 mln. Eur

II kvietimo biudžetas –
35,0 mln. Eur.
Skirtas finansavimas –
17,8 mln. Eur

III kvietimo biudžetas –
32,0 mln. Eur.
Skirtas finansavimas –
41,4 mln. Eur

IV kvietimo biudžetas–
21,4 mln. Eur.
Kvietimas – 2020 m. I
ketv.

ECO-INOVACIJOS LT+

FR

Priemonės tikslas:
skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones
(toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti
neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Finansuojama 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.

PROJEKTE TURI BŪTI:
Įdiegtas(-i)
technologinis(-iai)
procesas(-ai)
Siekiant mažinti neigiamą
poveikį aplinkai ir (ar) tausoti
gamtos išteklius

ir (arba)

Produkto(-ų) gamyba

Siekiant taupyti gamtos
išteklius ir (ar) žaliavas

JEI DIEGIAMOS TECHNOLOGINĖS EKOINOVACIJOS
SKIRTOS PRODUKTO (-Ų) GAMYBAI
Produkto(-ų) gamyba (turi būti bent viena sąlyga):
Siekiant taupyti gamtos išteklius
ir (ar) žaliavas
Žaliavų pakeitimas: esamų žaliavų ir (arba) papildomų medžiagų pakeitimas mažiau
kenksmingomis arba naudojimas tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis yra ilgesnis, t.
y. suvartojama mažiau medžiagų.
Gaminio pakeitimas: gaminio savybių modifikavimas siekiant sumažinti gaminio poveikį
aplinkai jo viso būvio ciklo metu (remiantis ekologinio projektavimo principais).
Atliekų antrinis panaudojimas: gamybinių atliekų panaudojimas
gamybiniuose procesuose arba kitiems naudingiems tikslams.
Produktų gamyba iš atliekų: naujojo produkto gamyba iš atliekų.
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JEI DIEGIAMOS TECHNOLOGINĖS EKOINOVACIJOS
SKIRTOS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ DIEGIMUI
Diegiamas(-i) technologinis(-iai) procesas(-ai)
Siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar)
tausoti gamtos išteklius
(turi būti bent viena sąlyga):

Proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir
(ar) tausoti gamtos išteklius.

Įrangos pakeitimas: esamos gamybos įrangos modifikavimas, kurį atlikus bus pagerintas
proceso efektyvumas ir sumažinta tarša.
Technologijos pakeitimai: technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (ar) šių
pasiūlymų sintezė siekiant, kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtos
išteklių sąnaudos.
Įmonei turi būti taikomas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas dėl oro taršos/vandens
taršos/atliekų
susidarymo
ar
taršos
leidimas
dėl
oro
taršos/vandens
taršos.
LVPA kartu su paraiška pateikiami šie leidimai ir kiti Aprašo 59.8 punkte įvardinti dokumentai.
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TINKAMAS PAREIŠKĖJAS
atitinka labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės statusą (MVĮ)

veikia ne trumpiau kaip vienerius metus

vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius
3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė
mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur
€

nepriskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai

FR

FR

FINANSAVIMAS
Kvietimo biudžetas
21 000 000 Eur
Minimalus finansavimas –
50 000 Eur

labai mažai įmonei ir
mažai įmonei

Maksimalus finansavimas –
1 500 000 Eur

vidutinei įmonei

FR

Ecoinovacijų projektai

UAB „Didmena“, spaustuvė
•
•
•
•

UAB „A. Jasevičiaus baldai“,
baldų gamyba

UAB „Aclean LT“, švaros
paslaugos

ISO 14001 standartas.
Aplinkosaugos auditas.
• ISO 14001 standartas.
• Aplinkosaugos auditas.
Ekologinis projektavimasVideoklipas,• kviečiantis
Aplinkosaugos
auditas.
užsienio
investuotojus •į Lietuvą
skalbimo
linija
su
(brošiūros, lankstinukai,
• Ekologinis projektavimas
vandens valymo įranga,
pakuotės).
(stalai, kėdės).
kuri veiks ekologiškos
Šešių spalvų ofsetinės
• frezavimo įranga,
technologijos pagrindu.
spaudos mašina bei
pjovimo, obliavimo,
spaudos plokščių
staklės, kt.
gamybos aparatas.
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Susisiek el. paštu:
komu n ika cija @ lvp a.lt

w w w. l v p a . l t

Nori pirmas gauti naujienas apie
galimybes verslui?
P r e n u m e r u o k LV PA n a u j i e n l a i š k į .

