ES struktūrinių fondų lėšų pritraukimo priemonės

2018 m.

Regio Potencialas LT
Kvietimo data: iki 2019 m. vasario 25 d.;
Remiamos veiklos: moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti.
Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų
modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą;
Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės vykdančios gamybinę veiklą (išskyrus įmones Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Kauno miesto
bei Kauno rajono savivaldybėse);
Didžiausia finansavimo suma: 500.000 EUR;
Finansuojamoji dalis (proc.): 35-65 proc. priklausomai nuo įmonės dydžio ir prašomos finansavimo sumos;
Tinkamos finansuoti išlaidos:
•

naujų pastatų statybos arba esamo pastato rekonstravimo, kapitalinio remonto, vietinių inžinerinių tinklų įrengimo darbų išlaidos (ne daugiau kaip 20
proc. bendrų išlaidų);

•

baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės
nuomos) išlaidos;

•

tikslinių transporto priemonių pirkimo, nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos.

Smart FDI
Kvietimo data: paskelbta, galioja iki 2020 m. lapkričio 30 d.
Remiamos veiklos:
• tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklas;

• tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
• tiesioginės

užsienio

investicijos

į

veiklas,

susijusias

su

procesų

ir

organizacinių

inovacijų

diegimu.

Tinkami pareiškėjai: užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro
lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje;

Didžiausia finansavimo suma: 10.000.000 EUR;
Finansuojamoji dalis (proc.):
• Moksliniai tyrimai: labai maža arba maža įmonė - 70; vidutinė įmonė - 60; didelė įmonė -50 ;
• Eksperimentinė plėtra: labai maža arba maža įmonė - 45; vidutinė įmonė - 35; didelė įmonė – 25;
Reikalavimai: investuotojas (pareiškėjas) Lietuvos Respublikoje ne anksčiau kaip 10 metų iki paraiškos pateikimo yra investavęs į gamybos ar
paslaugų sektorių ir ketina pradėti MTEPI veiklą Lietuvos Respublikoje arba investuotojas (pareiškėjas) nėra vykdęs veiklos Lietuvos Respublikoje
ir ketina pradėti MTEPI veiklą Lietuvos Respublikoje.

Smart FDI
Finansuojamoji dalis (proc.):

Vykdoma veikla

Didelė įmonė

Vidutinė įmonė

Labai maža ir maža įmonė

Moksliniai tyrimai

50/65* proc.

60/75* proc.

70/80* proc.

Eksperimentinė plėtra

25/40* proc.

35/50* proc.

45/60* proc.

MTEP ir inovacijų infrastruktūros
sukūrimas ir plėtra

25 proc.

35proc.

45 proc.

Naujų produktų ir technologijų
sertifikavimas

30 proc.

50 proc.

70 proc.

*kai įgyvendinamas su partneriu

Naujos galimybės LT
Kvietimo data: 2018 m. III ketv. ; 2019 m. III ketv. ; 2020 m. III ketv.
Remiamos veiklos: pavienis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose
tarptautinėse parodose;
Tinkami pareiškėjai: MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius
metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 EUR;

Didžiausia finansavimo suma: 45.000 EUR; išlaidos nustatomos remiantis fiksuotaisiais įkainiais;
Finansuojamoji dalis (proc.): 50 proc.

Eco-Inovacijos LT+
Kvietimo data: 2019 m. balandžio 10 d.
Remiamos veiklos: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes
Tinkami pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos
produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 EUR;
Didžiausia finansavimo suma: 1.500.000 EUR;
Finansuojamoji dalis (proc.):

• Labai maža ir maža įmonė - 45 proc.;
• Vidutinė įmonė – 35 proc.
Reikalavimai: kai numatoma diegti technologinius procesus, kurių metu mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai reikia pateikti:
• oro taršai – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo kopiją; tašos leidimo kopiją; aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų
inventorizacijos ataskaitą; aplinkos oro apsaugos metinę ataskaitą;
• vandens taršai – TIPK leidimas, taršos leidimas;
• atliekų susidarymui – TIPK leidimas, atliekų susidarymo apskaitos metinė ataskaita.

Dizainas LT
Kvietimo data: 2019 m. III ketv.;
Remiamos veiklos:
• originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą
• projekto vykdytojo darbuotojų, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino kūrimas, darbo užmokestis, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino
kūrimo ar pakeitimo veiklą
Tinkami pareiškėjai: MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius
metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 50 000 EUR;
Didžiausia finansavimo suma: 10.000 EUR;
Finansuojamoji dalis (proc.):

• Labai maža įmonė – 75 proc.;
• Maža įmonė – 60 proc.;
• Vidutinė įmonė – 50 proc.
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