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Bendra informacija apie priemonę

ECO-INOVACIJOS LT+

Priemonės
tikslas

Remiamos
veiklos

Kvietimo
laikotarpis

Galimi
pareiškėjai
Projekto
partneriai
Maksimali
projekto trukmė

•

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

•

Technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas, t. y. investicijos į švaresnės
gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir
taršos prevencijos metodai.

•
•

Kvietimo pradžia – 2016 m. balandžio 13 d.
Paraiškos turi būti pateiktos iki 2016 m. liepos 14 d. 16 val.

•

MVĮ, veikiančios 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 yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

•

Projektai įgyvendinami be partnerių.

•

Iki 36 mėn.
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ECO-INOVACIJOS LT+

Projektų finansavimo sąlygos
Biudžetas

•
•

Bendras priemonės biudžetas – iki 86,8 mln. Eur.
Kvietimo biudžetas – iki 27,5 mln. Eur.

Didžiausia
paramos suma

•

Iki 900 000 Eur.

Finansavimo
forma

•

Negrąžinamoji subsidija.

•

45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir
maža įmonė.
35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė
įmonė.

Finansavimo
intensyvumas

•

•
Tinkamos
finansuoti
išlaidos

•

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:
− Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų technologinių ekoinovacijų
(įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos išlaidos.
Projekto vykdymas:
‒ Darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis inovacijomis, darbo užmokestis
(išlaidos bus finansuojamos tik iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos).
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Projektų atranka

Atrankos būdas

•

Konkurso būdu, vertinant balais.

Minimalus balas

•

Privaloma surinkti minimali balų suma – 40 (iš 100 galimų).

•

Pareiškėjo privačių investicijų dalis į technologines ekoinovacijas (į ilgalaikį
materialųjį turtą, proc.) – 45 balai;
Pareiškėjo projekte planuojami gaminti produktai turi pasižymėti bent viena
ekologine projektavimo savybe – 25 balai;
Įgyvendinus projektą, turi mažėti neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai – 25
balai;
Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos turi atitikti bent vieną sumanios
specializacijos programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą
– 5 balai.

•
Prioritetiniai
atrankos kriterijai

•
•

Įgyvendinančioji
institucija

• VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA).
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Specialieji reikalavimai projektams
•

Projekte turi būti diegiamos technologinės ekoinovacijos, skirtos arba technologinių procesų, kuriuos
įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir/arba tausojami gamtos ištekliai, diegimui ir/arba produktų,
kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir/arba žaliavos, gamybai.

•

Kartu su paraiška turi būti pateiktas ekonomiškai pagrįstas verslo planas.

•

Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

• Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi turėti Aplinkos apsaugos agentūros laisvos formos raštą dėl poveikio aplinkai
vertinimo procedūrų privalomumo.

•

Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau negu iki paraiškos registravimo VšĮ LVPA dienos.
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Dirbdami su ES investicijomis, sukaupėme didelę praktinio darbo patirtį ir
įgavome patikimo partnerio reputaciją Lietuvoje

KLIENTAI

PRITRAUKTA
INVESTICIJŲ

PROJEKTAI

>100
Lietuvos įmonių ir
organizacijų

>100 mln. eurų
finansavimo
Lietuvoje

139
nacionaliniai
ir tarptautiniai
projektai



Nuo 2004 m. padėjome savo klientams pritraukti daugiau nei 1 mlrd. eurų ES struktūrinių fondų, tarptautinių
mokslinių tyrimų ir inovacijų programų, Norvegijos ar Šveicarijos finansinių mechanizmų finansavimo.



Daugiau nei 100 mln. eurų skirta Lietuvos įmonių ir organizacijų projektams.



Teikiame kompleksines paraiškų rengimo ir projektų administravimo paslaugas tiek nacionaliniams, tiek
tarptautiniams projektams.
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Patyrusių ekspertų komanda užtikrina paslaugų teikimo kokybę
Dmitrij Sosunov, asocijuotas partneris
Verslo projektai, inovacijos, tarptautiniai projektai
dmitrij.sosunov@civitta.lt, +370 615 58907
Ieva Bureikaitė, vyresnioji konsultantė
ES struktūrinių fondų investicijos, EEE/NOR parama, projektų administravimas
ieva.bureikaite@civitta.lt, +370 640 20604

Romas Ramanauskas, verslo plėtros vadovas
ES struktūrinių fondų investicijos, EEE/NOR parama, Viešojo sektoriaus ir verslo projektai
romas.ramanauskas@civitta.lt, +370 640 20601

Sander van der Molen, projektų vadovas
Inovacijos, tarptautiniai projektai
sander.vandermolen@civitta.lt, +370 613 59730
Renata Saveljevaitė, konsultantė
ES struktūrinių fondų investicijos, EEE/NOR parama, projektų administravimas
renata.saveljevaite@civitta.lt, +370 676 55616
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www.civitta.lt

