
PRAMONĖS 

PERORIENTAVIMAS IR 

ŽIEDINĖ EKONOMIKA



SKAITMENINĖ ŽIEDINĖ EKONOMIKA (I)



SKAITMENINĖ ŽIEDINĖ EKONOMIKA (II)
Skaitmeninė technologija Žiedinė ekonomika

1. Automatika ir automatizavimo technologijos pramonei.

2. Darbo vietų skaitmeninimo sprendimas.

3. Tiesiogiai su gamyba nesusiję darbo vietų skaitmeninimo 

sprendimai. 

4. Daiktų interneto sistemos.

5. Debesijos diegimas.

6. 3 D spausdinimas.

7. Gamybos procesų įranga su integruota skaitmeninimo 

technologija.

8. Horizontaliosios integracijos sprendimai.

9. Informaciniai komutaciniai tinklai.

10. Išmanieji sensoriai, valdikliai ir vykdikliai.

11. Įmonės išteklių valdymo sistema.

12. Kibernetinio saugumo sprendimas.

13. Operatyvaus gamybos valdymo sistema.

14. Robotikos technologija.

15. Skaitmeninės inžinerijos sprendimai.

16. Sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo sprendimai.

17. Vertikaliosios integracijos sprendimai.

18. Ir kt.

Gamybos ir vartojimo modelis, kuris apima 

esamų medžiagų ir produktų pasidalijimą, 

nuomą, pakartotiną naudojimą, remontą ir 

atnaujinimą bei perdirbimą, tokiu būdu 

prailginant produktų gyvavimo ciklą ir 

padedant sumažinti atliekas iki minimumo.



KO SIEKIAME?
TIKSLAS, REZULTATAS, RODIKLIAI

Paramą gavusių ir 
skaitmenines 

technologijas įsidiegusių 
įmonių skaičius

500 150
(1) 5 proc.
(2) 10 proc. 

(3) 5 proc.

Skatinti pramonės transformaciją regionuose diegiant skaitmenines technologijas ir žiedinės
ekonomikos plėtrą kuriant aukštos ir aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietas regionuose.

Aukštos ir aukštesnės 
pridėtinės vertės darbo 

vietos

(1)Sumažėjęs susidarančių 
atliekų kiekis; (2) Padidėjęs 

perdirbti tinkamų atliekų kiekis; 
(3) Išaugęs gaminių sudėtyje 

naudojamų antrinių žaliavų kiekis



KAIP ĮGYVENDINSIME?
ĮGYVENDINIMO MECHANIZMAS

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūraVeiksmo plėtotojas

(1) Pramonės įmonių transformacija regionuose diegiant skaitmenines technologijas skatinančias žiedinę 
ekonomiką kuriant aukštos ir aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietas (Investicijos į pramonės transformaciją);

(2) Skaitmeninių (tvarių, žiedinę ekonomiką skatinančių) technologijų didinančių pramonės įmonių efektyvumą 
diegimas bei didelę pridėtinę vertę kuriančių/keičiančių darbo vietų steigimas. (Investicijos į mažųjų 
skaitmeninių technologijų diegimą).

Veiklos

(1) Konkursas (35 mln. Eur)

(2) Tęstinė (14,7 mln. Eur)

Projektai, jų 
atranka

(1) Partneriai galimi

(2) Be partneriųPartneriai

Lietuvos pramonės įmonės (DĮ, SVV)Galimi pareiškėjai



KADA ĮGYVENDINSIME?
ĮGYVENDINIMO TERMINAI

Kvietimas teikti paraiškas 2020-11-16 – 2021-01-???
Projektų įgyvendinimas: 2021-02 – 2021-12-15

Suma: 35,5 mln. Eur

(I) Kvietimas teikti paraiškas ir 

projektų įgyvendinimas nuo 

2020-11-16 iki 2020-12-15 

Suma: iki 5 mln. Eur

(II) Kvietimas teikti paraiškas ir 

projektų įgyvendinimas nuo 

2021-??? iki 2021-12-15

Suma: 9,7 mln. Eur

INVESTICIJOS Į MAŽŲJŲ ŽIEDINIŲ SKAITMENINIŲ 

TECHNOLOGIJŲ DIEGIMĄ

INVESTICIJOS Į PRAMONĖS TRANSFORMACIJĄ



PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI (I)

INVESTICIJOS Į PRAMONĖS TRANSFORMACIJĄ

Pagrindinės sąlygos:

Turinti  rekomendaciją (įskaitant inovacinį įmonės auditą) dėl skaitmeninių technologijų diegimo parengtą pagal 

„Smart Inotech Pramonei“ projekto metodiką.

Pardavimo pajamos  - 400 tūkst. Eur.

Kuriamos/transformuojamos darbo vietos (viena darbo vieta generuoja nemažiau 46.000 Pridėtinės vertės Eur.)

Siekiama bent vieno žiedinimo rodiklio

Didžiausia galima finansuojamoji dalis 

atsižvelgiant į valstybės pagalbos gavėjo 

statusą (TFI)

Didelė įmonė Vidutinė 

įmonė

Labai maža 

įmonė ar 

maža įmonė

Iki 2 000 000 Iki 2 000 000 Iki 2 000 000

Žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių technologijų ir su ja susijusių sprendimų 

diegimas (1a):
1. su diegimu susijęs infrastruktūros atnaujinimas, kiek tai susiję su naujos įrangos, įrenginių ir įrengimų įdiegimu;

2. su diegimu susijęs naujos įrangos, įrenginių ir įrengimų įsigijimas;

3. su diegimu susijęs skaitmeninių sprendimų diegimo techninės priežiūros ir konsultacinių paslaugų įsigijimas;

4. su diegimu susijusių įmonės darbuotojų darbo užmokesčio kompensavimas.

Iki 25% Iki 35% Iki 45%

IR ARBA naujų, MTEP rezultatais grįstų, bandomųjų, pramonės įmones 

perorientuojančių (transformuojančių) skaitmeninių ir žiedinę ekonomiką skatinančių 

technologijų sukūrimas ir bandomasis eksploatavimas (1b):
1. MTEP veiklai vykdyti būtinų medžiagų, reikmenų ir panašių produktų įsigijimas; 

2. įmonės darbuotojų, vykdančių MTEP veiklą, darbo užmokesčio kompensavimas.

Iki 50% Iki 60% Iki 70%

Netechnologinių inovacijų diegimas įmonėje:
1. su diegimu susijusių procesų ir procedūrų parengimas (aprašymas);

2. su diegimu susijusių procesų ir / ar produktų sertifikavimas;

3. su diegimu susijusių kokybės sistemų diegimas;

4. su diegimu susijusių įmonės darbuotojų darbo užmokesčio kompensavimas;

*Veikla gali būti įgyvendinama tik kartu su 1a ir arba 1b veiklomis. Iki 10 proc. TFI.

Iki 25% Iki 35% Iki 45%

Įmonės darbuotojų kompetencijų tobulinimas, susijęs su žiedinę ekonomiką skatinančių 

skaitmeninių sprendimų ir technologijų diegimu ir eksploatavimu:
1. darbuotojų mokymų paslaugų įsigijimas;

2. su kompetencijų tobulinimu susijusio darbuotojų darbo užmokesčio kompensavimas.

*Veikla gali būti įgyvendinama tik kartu su 1a ir arba 1b veiklomis. Iki 10 proc. TFI.

Iki 25% Iki 35% Iki 45%



VERTINIMO KRITERIJAI

Nr. Atrankos kriterijaus 

(toliau – kriterijus) pavadinimas

Balai Didžiausias 

galimas 

kriterijaus 

balas

1. Projekto vykdymo vieta 0 arba 10 10

2. Vykdoma veikla susijusi su prioritetinėmis sritimis (ATL sistema, Elektronika ir IRT, 

Baterijos ir transporto priemonės, Pakuotės Plastikai, Tekstilės gaminiai, Statyba ir 

pastatai Maistas, vanduo ir maisto medžiagos)

0 arba 5 5

3. Projektas įgyvendinamas su partneriais 0 arba 10 10

4. Sukurtos vienos naujos aukštos ir aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietos arba 

transformuotos esamos darbo vietos  kuriama pridėtinė vertė 2022 metais (Eur per 

metus)

Nuo 1 iki 30

30

5. Sukurta nauja aukštos ir aukštesnės pridėtinės vertės darbo vieta arba 

transformuota esama darbo vieta  (vienetų skaičius 2022 metais)

Nuo 1 iki 30
30

6. Sumažėjęs susidarančių atliekų kiekis 2022 metais 

(pokytis, ne mažiau 5 proc.)

Nuo 1 iki 5
5

7. Padidėjęs perdirbti tinkamų atliekų kiekis 2022 metais

(pokytis, ne mažiau 10 proc.)

Nuo 1 iki 5
5

8. Išaugęs gaminių sudėtyje naudojamų antrinių žaliavų kiekis 2022 metais

(pokytis, ne mažiau 5 proc.)

Nuo 1 iki 5
5

Minimali privaloma surinkti balų suma: 20



PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI (II)
INVESTICIJOS Į MAŽŲJŲ ŽIEDINIŲ 

SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMĄ

Pagrindinės sąlygos:

1. Turinti  rekomendaciją (įskaitant inovacinį įmonės auditą) dėl skaitmeninių 

technologijų diegimo parengtą pagal „Smart Inotech Pramonei“ projekto metodiką.

2. Pardavimo pajamos  - 100 tūkst. Eur.

3. Sukurta/transformuota nors 1 darbo vieta (nemažiau 46.000,00 Eur pridėtinės vertės)

4. Bent vienas iš žiedinės ekonomikos rodiklių.

Didžiausia galima finansuojamoji 

dalis atsižvelgiant į valstybės 

pagalbos gavėjo statusą (TFI)

Didelė įmonė
Vidutinė 

įmonė

Labai maža 

įmonė ar 

maža įmonė

Remiamos veiklos: iki 100 000 iki 100 000 iki 100 000

1. Žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių technologijų 

diegimo ir (arba) skaitmeninių technologinių sistemų integravimo 

paslaugų įsigijimas ir (arba) naujos įrangos, įrenginių ir įrengimų 

įsigijimas;

2. Su žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių 

technologijų diegimu ir (arba) integravimu 

ir (arba) įsigijimu susijusių skaitmeninių technologijų techninės 

priežiūros ir konsultavimo paslaugų įsigijimas.

Iki 90% 

De minimis

pagalba

Iki 90%

De minimis

pagalba

Iki 90%

De minimis

pagalba



AČIŪ

Paulius Petrauskas

+370 604 78805

paulius.petrauskas@mita.lt

www.mita.lt


