
 
                                 
                                  
 

 
 

  

 „ECO-INOVACIJOS LT+“ 
Klausimas Atsakymas 

Galimi 
pareiškėjai  Tinkami pareiškėjai – mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) 

Remiamos 
veiklos 
(kokiam įmonės 
procesui ar 
produktui tinka 
parama?) 

Remiama veikla -  technologinių ekoinovacijų* diegimas ir skatinimas. 

Technologinės ekoinovacijos – tai naujų ar reikšmingai patobulintų** produktų ar 
technologinių procesų diegimas įmonėje, ko pasėkoje mažėja neigiamas ūkinės veiklos 
poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos 
efektas.  

** Patobulinimams priskiriami reikšmingi techninių reikalavimų, sudedamųjų dalių ir medžiagų, integruotos 
programinės įrangos, palankumo vartotojui ar kitų funkcinių savybių patobulinimai. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAGRINDINIS KLAUSIMAS Į KURĮ BŪTINA ATSAKYTI NORINT DALYVAUTI KVIETIME: 

Ar projekte yra numatyta įdiegti bent vieną TECHNOLOGINĮ PROCESĄ su tikslu mažinti 
neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius ir (arba) projekte numatyta gaminti 
bent vieną PRODUKTĄ, kurį gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos? 

TECHNOLOGINIAI PROCESAI, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) 
tausojami gamtos ištekliai, apima  

 proceso modernizavimą (optimizavimą) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai 
ir (ar) tausoti gamtos išteklius;  

 įrangos pakeitimą (esamos gamybos įrangos modifikavimą, kurį atlikus bus 
pagerintas proceso efektyvumas bei sumažinta tarša);  

 technologijos pakeitimus (technologijų, apdorojimo procesų pakeitimą ir (ar) šių 
pasiūlymų sintezę siekiant, kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtinių 
resursų sąnaudos). 

PRODUKTŲ, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos, gamyba susijusi su: 

 žaliavų pakeitimu: esamų žaliavų ir (arba) papildomų medžiagų pakeitimu mažiau 
kenksmingomis arba naudojimu tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis procesui 
yra ilgesnis, t. y. suvartojama mažiau medžiagų; 

 gaminio pakeitimu: gaminio savybių modifikavimu siekiant sumažinti gaminio 
poveikį aplinkai jo viso būvio gyvavimo ciklo metu.  

 atliekų antriniu panaudojimu: gamybinių atliekų panaudojimu gamybiniuose 
procesuose arba kitiems naudingiems tikslams; 

 produktų gamyba iš atliekų: naujojo produkto gamyba iš atliekų įmonėje. 

Pagrindiniai 
tinkamumo 
kriterijai (ar 
mano įmonė 
atitinka 
pagrindinius 
kriterijus?) 

 tinkamas areiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios 
vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 
finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė 
veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur; 

 netinkami pareiškėjai bus įmonės, kurios atitiks tinkamiems pareiškėjams pagal 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-K-009 
„Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra“ keliamus reikalavimus; 

 Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos priemonę Nr. 05.2.1-APVA-K-009 
„Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra“ tinkamais pareiškėjais 
bus įmonės, vykdančios arba ketinančios vykdyti R12 ir (ar) S5 komunalinių atliekų 
naudojimo ir (ar) tvarkymo veiklą, bet nevykdančios ir neketinančios vykdyti R1-R2, 



 
                                 
                                  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Paraišką galima pateikti iki 2016 m. liepos 14 d. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R4-R11 atliekų naudojimo veiklų pagal veiklų klasifikaciją, nustatytą Atliekų 
tvarkymo taisyklių 4 priede. 

Finansuojamos 
išlaidos 
(ką konkrečiai 
kompensuoja?) 

Tinkamos išlaidos: 
 tiesioginėms projekto veiklos vykdyti reikalingų technologinių ekoinovacijų 

(įrangos ir įrenginių) įsigijimo išlaidos; 
 projekto veikloms vykdyti – numatytos darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis 

ekoinovacijomis, darbo užmokesčio išlaidos. 

Maksimali 
parama įmonei  
(kiek galima 
gauti?) 

Maksimalus skiriamo finansavimo dydis: iki 900 tūkst. Eur. 
Minimalus skiriamo finansavimo dydis: nuo 50 tūkst. Eur. 
 
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 

 35% vidutinėms įmonėms; 
 45% mažoms ir labai mažoms įmonėms.  

 
Kvietimo biudžetas – 27,5 mln. Eur. 

Projekto trukmė 
(kaip greitai 
turiu pabaigti 
projektą?) 

 
 
Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai 

Kas galės padėti 
parengti 
projektą? 

  
Tel. 8 (687) 17007 / 8 (612) 14911 
info@europosparama.lt 


