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Finansuojama veikla - naujų produktų / technologijų diegimas
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Naujas produktas / technologija yra suprantamas kaip
1) nauja įranga (ilgalaikis materialusis turtas), t. y. įranga neturi būti naudota iki jos įsigijimo;
2) nematerialusis turtas (patento teisės, licencijos). Nematerialusis turtas yra tinkamas tik tuo atveju, kai yra
sudėtinė materialiojo turto dalis ir yra būtinas materialiojo turto funkcionalumui, t. y. įsigyjamas kartu su nauja
įranga.

Igalaikis turtas (materialusis ir nematerialusis) turi būti:
- naudojamas išimtinai tik pareiškėjo/ projekto vykdytojo – MVĮ;
- laikomas amortizuojamu turtu;
- įsigytas rinkos sąlygomis iš trečiųjų asmenų, kurie yra nesusiję su projekto vykdytoju (pirkėju);
- įtrauktas į pareiškėjo / projekto vykdytojo apskaitą ir turi būti išlaikomas projekte, kuriam skirta pagalba, ne trumpiau
nei 5 metus.
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Diegimas suprantamas kaip investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės:

PAJĖGUMO
DIDINIMU

arba

PRODUKCIJOS
ĮVAIRINIMU,
kai įmonė ima gaminti
naujus produktus

arba

BENDRO GAMYBOS
PROCESO ESMINIU
KEITIMU
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Investicija turi atliepti Kvietimo tikslą – sumažinti neigiamą poveikį aplinkai
bet kuriame pramonės sektoriuje, išskyrus nurodytus 2014 m. birželio 17 d.
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 13 str., t. y. projekto tikslu ir
siekiamu rezultatu turi būti esamų pareiškėjo įmonės ūkinės veiklos
procesų neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.
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Investicija pagal Kvietimą negali būti teikiama veiklai
- plieno sektoriuje;
- anglių sektoriuje;
- laivų statybos sektoriuje;
- sintetinių pluoštų sektoriuje;
- transporto sektoriuje, taip pat susijusiai infrastruktūrai;
- elektros energijos gamybai, paskirstymui ir infrastruktūrai;
- atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti, teikiamai pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 ir (ar) 43 str.;
- turizmo veiklai;
- plačiajuosčio ryšio infrastruktūroms plėtoti;
- žemės ūkio produktų perdirbimui ir prekybai, nurodytiems Europos Sąjungos veikimo sutarties I priede.
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Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas atskleidžiamas per

REZULTATO

ATRANKOS

RODIKLIUS

KRITERIJUS
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Rezultato rodikliai (paraiškos 5 dalis „5. STEBĖSENOS RODIKLIAI IR TĘSTINUMAS“)

CO2 kiekio sumažėjimas (metiniai išmetimai, tonomis, CO2 ekvivalentas)
Energijos vartojimo sumažėjimas (metinis skaičius, MWh)

arba

Rezultato rodiklių bazinių, planuojamų pasiekti ir pasiektų reikšmių pagrindimui teikiami Gairių dėl
rezultato rodiklių siektinų reikšmių nustatymo ir jų apskaičiavimo metodų taikymo
(https://mita.lrv.lt/uploads/mita/documents/files/Norvegijos%20finansinis%20mechanizmas/Rezultato%
20rodikliu%20gaires.pdf) 1 lentelės 3 p. nurodyti dokumentai arba, jeigu pareiškėjas negali patiekti
Rodiklių gairių 1 lentelės 3 p. nurodytų dokumentų (nurodoma priežastis), gali būti patiekti alternatyvūs
dokumentai: atsakingo asmens / institucijos pasirašytus matavimų ir skaičiavimo pagrindimo dokumentai.
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Atrankos kriterijai
Projekto įtaka gamtos išteklių

Projekto įtaka aplinkos taršai

naudojimu

Atrankos kriterijai bus
vertinami
vadovaujantis
informacija,
nurodyta
Gairių 4 priedo 2 lentelėje,
pateikiant
atsakingo
asmens
/
institucijos
pasirašytus
skaičiavimo
pagrindimo dokumentus

Poveikio

gamtos

išteklių

naudojimui

pokytis

(procentine išraiška), apskaičiuojamas kaip santykis tarp

Neigiamo gamybinių procesų poveikio aplinkos taršai
pokytis apskaičiuojamas kaip santykis tarp teršalų,

gamtos išteklių sąnaudų produkcijos vienetui pareiškėjo

išmetamų į aplinką, kaip tiesioginis poveikis pareiškėjo

gamyboje/ veikloje paraiškos pateikimo metais

ir

gamybos / veiklos, koncentracijos ir (arba) kiekio

gamtos išteklių sąnaudų metai po projekto veiklų

produkcijos vienetui paraiškos pateikimo metais ir

įgyvendinimo pabaigos. Jeigu pareiškėjo įmonės veikla

teršalų, išmetamų į aplinką kaip tiesioginis poveikis

nėra susijusi su gamtos išteklių naudojimu ir (ar) nėra

pareiškėjo gamybos / veiklos, koncentracija ir (arba)

įmanoma išmatuoti koks yra gamtos išteklių naudojimas

kiekis produkcijos vienetui metai po projekto veiklų

įmonės

vykdomoje

pateikimo

metais,

veikloje

paraiškos

įgyvendinimo pabaigos. Tuo atveju, jeigu pareiškėjo

neįmanoma

nustatyti

įmonė iki paraiškos pateikimo nerenka duomenų apie

gamyboje/
t.

y.

sumažėjimo, pagal kriterijų balai nebus suteikiami.

gamybos / veiklos proceso poveikį aplinkos taršai,
balai nebus suteikiami.
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Veikla turi būti vykdoma Lietuvos teritorijoje

Tačiau, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu iš Norvegijos, kuris teiks konsultacijas, su
konsultacijų teikimu susijusi projekto veikla galėtų būti įgyvendinama Norvegijoje.
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Liko neatsakyti klausimai? Rašykite į norwaygrants@mita.lt

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Norvegijos finansinio mechanizmo grupė
2022 m.

