
Inovacijų agentūros 
2021-2027 m. ES fondų 
investicijų programos 
priemonių portfelis

Gintarė Kuncaitytė

Investicijų valdymo departamento direktorės 
pavaduotoja



Skatinti įmones 
pereiti link 

neutralios klimatui 
ekonomikos

150,05

Skatinti įmones 
skaitmenizuotis

56,16

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 

skatinimo sistemą
263,2

Skatinti verslumą ir 
kurti paskatas 

įmonių augimui
13,79

Įgyvendinti eksporto 
konkurencingumo augimą 

skatinančias priemones
28,0

511,2 
mln.Eur

IA 2021-2027 m. administruojamos pažangos priemonės

52%

3%
5%

29%

11%



IA 2021-2027 m. planuojamos administruoti pažangos priemonės 
ir finansuojamos veiklos (1)

Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą 
skatinančias priemones“ 

Kvietimo 
pavadinimas

28,0 mln. Eur

SR VVL

1. MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio 
rinkose skatinimas;

Expo galimybės 
pažangiems

10,0

2. Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo 
skatinimas; Expo klasteris

- 8,0

3. MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas.
Expo galimybės

- 10,0

Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ 56,16 mln. Eur

SR VVL

1. Skatinti skaitmeninių kompetencijų plėtrą didelio našumo skaičiavimo, dirbtinio intelekto 
(toliau – DI), kibernetinio saugumo taikymo srityse;

Skaitmeniniai 
MVĮ čekiai / 

ESIC

8,2 16,5

2. Skatinti MVĮ skaitmeninimą. MVĮ 
skaitmeninimas

11,5 20,0



IA 2021-2027 m. planuojamos administruoti pažangos priemonės 
ir finansuojamos veiklos (2)

Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui 
ekonomikos“

Kvietimo 
pavadinimas

150,05 mln. Eur

SR VVL

1. Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, 
technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose S3 srityse;

Žaliasis 
eksperimentas

- 26,5

2. AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių 
auditų, po kurių būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, 
atlikimas; ekologiškas projektavimas, ekologinis ženklinimas numatoma paremti projektus, 
kuriais skatinamas produktų ekologinis ženklinimas, sertifikavimas;

EcoInovacijos

- 2,75

3. Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse;
EVE pramonei

40,3 60,3

4. Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse.
AEI pramonei

- 20,0

Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ 13,79 mln. Eur

1. Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio; MVĮ atsigavimas - 5,0

2. Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą. Verslo pradžia - 8,79



Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ Kvietimo 
pavadinimas

263,2 mln. Eur

SR VVL

1.Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą. Skatinti produkto idėjos vystymą per hakatonus
ir inkubavimo paslaugas

Startuolis - 17,0

2. Skatinti inovacijų pasiūlą:

2.1. Sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją 
sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai;

InoStartas/InoPaža
nga /InoBranda

- 134,75

2.2. Vykdyti specializuotas konsultavimo veiklas. InoKonsultacijos - 7,09

3. Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą: Netechnologinės 
inovacijos

- 15,0

4. Skatinti inovacijas viešajame sektoriuje (ikiprekybinius pirkimus):

4.1.Sudaryti paskatas verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti 
Ikiprekybiniai

pirkimai
3,6 5,4

4.2. Stiprinti perkančiųjų organizacijų gebėjimus inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus IPP konsultacijos 0,4 0,6

5. Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose:

5.1. Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus InoConnect 0,75 0,75

5.2. Stiprinti APV paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą 
tarptautinėse programose, įsitraukimą į BJR, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose InoKlasteris

9,25 11,11

6. Skatinti tarptautinių užsienio investicijų pritraukimą į MTEP;

6.1. Skatinti APV TUI paieškos ir pritraukimo veiklas Lietuvoje TUI IL - 3,0

6.2.  Skatinti APV TUI: MTEP vykdymą ir bendradarbiavimą tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų sr TUI Invest - 27,0

7. Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius; Įgūdžiai MVĮ 5,0 15,0

8. Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus.
Sumanūs įgūdžiai

3,75 3,75

IA 2021-2027 m. planuojamos administruoti pažangos priemonės 
ir finansuojamos veiklos (3)



Kvietimo 
pavadinimas

Pažangos 
priemonės 
numeris

Pažangos 
priemonės 

pavadinimas

Finansuojamos projektų 
veiklos

Galimi 
pareiškėjai

Bendra 
kvietimui 

skirta 
finansavi
mo lėšų 

suma 
(mln. 
Eur)

Europos 
Sąjungos 

fondų 
lėšos
(mln. 
Eur)

Nuosavo 
įnašo 
dydis 
(mln. 
Eur)

Finansavimas pagal 
regioną

Planuoja
-ma 

kvietimo 
pradžios 

data

Planuoja-
ma 

kvietimo 
pabaigos 

data

Sostinės 
regionas

Vidurio ir 
vakarų 
Lietuva

AEI 
pramonei

05-001-01-
04-02

Skatinti įmones 
pereiti link 
neutralios 
klimatui 
ekonomikos

Skatinti atsinaujinančių 
energijos išteklių diegimą 
pramonės įmonėse

Pramonės 
įmonės

10,0 10,0 6,667 - 10,0 2022-11 2023-02

MVĮ 
atsigavimas

05-001-01-
08-09

Skatinti verslumą 
ir kurti paskatas 
įmonių augimui

Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą 
po ekonominio nuosmukio

MVĮ 2,5 2,5 2,5 - 2,5 2022-11 2023-02

Energetinis 
efektyvumas 
pramonei

05-001-01-
04-02

Skatinti įmones 
pereiti link 
neutralios 
klimatui 
ekonomikos

Didinti energijos vartojimo 
efektyvumą pramonės įmonėse

Pramonės 
įmonės

35,0 35,0 17,706 15,0 20,0 2022-11 2023-03

Planuojami priemonių kvietimai 2022 m. (1)

Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planas 2022-2024:
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/lietuvos-respublikos-ekonomikos-ir-inovaciju-ministerijos-kvietimu-teikti-
projektu-igyvendinimo-planus-planas-2022-2024

https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/lietuvos-respublikos-ekonomikos-ir-inovaciju-ministerijos-kvietimu-teikti-projektu-igyvendinimo-planus-planas-2022-2024


InoStartas 05-001-01-
05-07

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

Bus sudarytos sąlygos tyrėjams 
dalyvauti įmonių MTEP veiklose 
juos įdarbinant, skatinamas 
intelektin4s nuosavybės 
kūrimas, apsauga ir 
licencijavimas, ankstyvoji 
sukurtų naujų produktų 
bandomoji gamyba, parengimas 
rinkai

MVĮ, didelės 
įmonės, kai 
bendradar-
biauja su 
MVĮ

1,8 1,8 1,564 - 1,8 2022-11 2023-03

InoConnect 05-001-01-
05-07

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

Skatinama MVĮ tarptautinė 
tinklaveika, įsitraukimas į 
MTEPI partnerystės tinklus

MVĮ 0,3 0,3 0,3 0,150 0,150 2022-12 2023-03

Kvietimo 
pavadinimas

Pažangos 
priemonės 
numeris

Pažangos 
priemonės 

pavadinimas

Finansuojamos projektų 
veiklos

Galimi 
pareiškėjai

Bendra 
kvietimui 

skirta 
finansavi
mo lėšų 

suma 
(mln. 
eurų)

Europos 
Sąjungos 

fondų 
lėšos
(mln. 
Eur)

Nuosavo 
įnašo 
dydis 
(mln. 
eurų)

Finansavimas pagal 
regioną

Planuoja
-ma

kvietimo 
pradžios 

data

Planuoja-
ma 

kvietimo 
pabaigos 

data
Sostinės 
regionas

Vidurio ir 
vakarų 
Lietuva

Planuojami priemonių kvietimai 2022 m. (2)



www.inovacijuagentura.lt 


