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Įžanginis žodis

LINPRA, direktorius Darius Lasionis

Priemonės „Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines 

technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą“ pristatymas. 

MITA, projektų vadovas Paulius Petrauskas.

„SMART InoTech pramonei“ auditų pristatymas. 

Intechcentras, direktorius Audrius Jasėnas.

Priemonės „E-Verslo modelis“ pristatymas. 

Intechcentras, direktorius Audrius Jasėnas.

Projekto „Market 4.0“ atvirieji kvietimai aukštųjų technologijų įrangos 

gamintojams, tiekėjams ir pirkėjams. 

LINPRA, projektų vadovė Gražina Žardalevičienė.
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❖ Pažangios gamybos SIC 

❖ Saulėtekio slėnio SIC

❖ Lazer LT SIC 

❖ Lietuvos robotikos SIC

❖ Baltijos SIC Tikslas -Skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti 

MTEP rezultatus sumanios specializacijos srityse,  

skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti 

aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą. 



Technologijų 

rekomendacijos

150

Inovacijų auditas

300

Technologijos 

diegimas

100

Ekspertinė konsultacija

100



Strategija ir MTEPI politika, Inovacijų potencialas, 

Organizacija ir žmogiškieji ištekliai, Technologijos, 

Duomenys ir IT technologijos, Rinka.



❖ IT ūkio efektyvumas ir sistemų diegimas

❖ Kibernetinė sauga

❖ Išorės ir vidaus logistika

❖ Gamybos procesų ir technologijų 

automatizacija

❖ Įmonės procesų ir procedūrų valdymas bei

tobulinimas

❖ Įmonės gamybos planavimo procesai

❖ Techninės   tarnybos veikla ir įrenginių 

techninė priežiūra

❖ Technologinio įmonės poreikio detalizavimas

❖ Technologinių sprendimų rekomendavimas

❖ Diegimo veiklų planavimas



Techinės tarnybos veikla ir įrenginių techninė priežiūra

✓ Techninės priežiūros skyrius ir jo darbo efektyvumas

✓Darbuotojų darbų paskirstymas

✓ Techninių įrengimų priežiūra ir procesai

✓ Įrenginių gedimo prevencija

✓Atsarginių dalių valdymas, tiekimas, užsakymai

✓ Techninio priežiūros skyriaus ir įrenginių gedimų prevencijos rekomendacijos

Įmonės gamybos planavimo procesai

✓Gamybos procesai

✓Užsakymai ir gamyba

✓ Žaliavos

✓Gamybos operacijos

✓Darbuotojų kompetencijos ir darbo efektyvumas

✓Butelio kakliukai gamyboje

✓Gamybos planavimo gerinimo rekomendacijos

IT ūkio efektyvumas ir sistemų diegimas

✓ Esamų IT sistemų efektyvumas ir saugumas

✓ ERP, HR, IVS, KVS, TPM, DVS sistemų funkcijų

analizė, jų panaudojimas bei galimybės

✓Butelio kakliukai IT sisemose ir jų tobulinimo

rekomendacijos

✓ IT sistemų skaitmeninimo rekomendacijos



≥22 Inovaciniai ir rekomendaciniai auditai

≥ 21 Industry 4.0 ir Factories of the Future auditai

≥ 16 Skaitmeninimo - technologinių auditų

Vičūnai / Vilpra / Stansefabrikken / Provincijos mėsa

Politeca / Elgama Elektronika / Techranga / Audilina

Pakmarkas / Metalo valdymo projektai / Laiptų fabrikas 

Jutrix / UMP Technika / Precizika Metrology / Novameta

Sargasas / Technogaja / Švytėjimas / Adax / ABF LT



Mokymuose jau dalyvavo > 20 įmonių. 

Apmokyta > 40 specialistų. 

Mokymų turinio kokybės įvertinimas 9,5 / 10 balo.



Tikslas Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones skaitmenizuoti verslą ir jį efektyviau 

plėtoti internete išlaikyti kurti darbo vietas optimizuoti darbo kaštus

Remiama veikla E-verslo modelių diegimas, persiorientuojant į procesų, produktų, paslaugų skaitmeninimą, 

labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų 

paslaugų elektroninę prekybą ir pristatymą.

Tinkami pareiškėjai
1. MVĮ, veikiančios ne trumpiau nei metus;

2. MVĮ turi reikiamą neišnaudotą De minimis likutį;

3. MVĮ, kurių vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per 

pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne 

mažesnės kaip 50 000 Eur.

4. pagalba gali būti teikiama įmonėms, kurios laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis 

nuo 2020 m. vasario 1 d. (taikoma, jei COVID-19 VP schema).

Projektų atrankos būdas Tęstinės projektų atrankos būdas

Paramos intensyvumas 90 -100%



Didžiausia / minimali 
finansavimo lėšų suma

50.000 Eur / 35.000 Eur

Valstybės pagalbos 
schema

1) de minimis arba

2) COVID-19

Tinkamos finansuoti 
išlaidos

• Elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas, apimantis verslo procesus: nuo klientų užklausų ir 
užsakymų, gamybos planavimo, veiklos operacijų fiksavimo ir stebėjimo, veiklos procesų optimizavimo, 
tiekimo grandinės valdymo ir atsargų optimizavimo, iki pagamintos produkcijos atkrovimo ir išvežimo 
užsakovui (tik gamybinėms įmonėms); 
• Verslo valdymo sistemos, automatizuojančios įmonėje vykdomus procesus: verslo administravimą, 
paslaugų teikimą, kokybės kontrolę, kokybės vadybos ir kitų standartų palaikymo veiklas, klientų 
aptarnavimą ir laiko apskaitą; 
• Įrangos (mobilioms /nutolusioms darbo vietoms) įsigijimo išlaidos; 
• E-parduotuvių sprendimai: programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, integruota su 
esama / naujai kuriama elektronine parduotuve, galimybe formuoti užsakymus (teikiant juos tiesioginei 
gamybai) bei apdoroti jų vykdymą; 
• Programinė įranga / licencijos: esamos įrangos atnaujinimas, kuri derėtų su naujai diegiamų verslo 
sprendimų įranga, arba naujos įrangos įsigijimas (pvz. optimizavus procesus ir atidarius e-parduotuvę, 
reikalinga nauja buhalterinė programa ir pan.); 
• Įmonės konsultacijų paketas pagal tematikas: įmonės praeities rizikų įsivertinimas, pasiruošimas 
ateities iššūkiams ir naujiems verslo modeliams; • Mokymų paslaugos, susijusios su įdiegtais IT 
sprendimais.

Stebėsena (1 metai):
- investicijas gavusios įmonės naujai sukurtos nuotolinės darbo vietos;
- investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

http://intechcentras.lt/

+370 620 71450

audrius.jasenas@intechcentras.lt

Kontaktai

http://intechcentras.lt/

