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1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie 3.3.2 konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ 

investicijas į eko-inovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias, technologijas“ 

įgyvendinimo. 

1.2.Remiamos veiklos: 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 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ netinkami pareiškėjai bus įmonės, kurios atitiks 

tinkamiems pareiškėjams pagal Aplinkos ministerijos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-K-009 

„Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų modernizavimas“ keliamus reikalavimus. T. 

y., pagal 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 

rodiklio 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė  

2018 m. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. 
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

                                                        (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respubli

kos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – 

iki 

 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios 

lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti 

skiriamų lėšų 

54 989 810 0 102 140 705 0 0 0 102 140 705 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

31 896 195 0 59 219 018 0 0 0 59 219 018 

3. Iš viso  

86 886 005 0 161 359 724 0 0 0 161 359 724 

 
 

kodas gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. 

R.S.314 „Investicijų, kurių daugiau kaip 

50 proc. sumos investuojama į 

ekoinovacijas, dalis nuo visų 

investicijų“ 

Procentai 5,68 7,5 

R.N.829 „Investicijas gavusių įmonių 

investicijų į technologines 

ekoinovacijas padidėjimas“ 

Procentai 3,38 11,25 

P.B.202 „Subsidijas gaunančių įmonių 

skaičius“ 

Įmonės 69 230 

P.B.206 „Privačios investicijos, 

atitinkančios viešąją paramą 

įmonėms (subsidijos)“  

EUR 30 857 400 161 359 724 

P.N.823 „Investicijas gavusiose įmonėse 

įdiegtos technologinės 

ekoinovacijos“ 

Skaičius 60 200 


