
 

ES PARAMOS PRIEMONIŲ ŽEMĖLAPIS 

POPULIARIAUSIOS PRIEMONĖS VERSLUI KONKURSINĖS PRIEMONĖS NVO KONKURSINĖS PRIEMONĖS VIEŠAJAM SEKTORIUI 

❖ Išlaidų kompensavimas 

• Eco konsultantas LT 

• Verslo konsultantas LT 

• Expo konsultantas LT 

• Kompetencijų vaučeris (mokymai) 
Daugiau informacijos rasite: www.invega.lt 
❖ Inovacijų kūrimui ir diegimui  

• Inovaciniai čekiai  

• Inostartas 
Daugiau informacijos rasite: www.mita.lt 

• Intelektas. Bendri mokslo ir verslo 
projektai. 

• Inoconncet 
Daugiau informacijos rasite: www.lvpa.lt 
❖ Gamybos įmonėms 

• Eco-inovacijos LT arba LT+ 

• Naujos galimybės LT 

•  Pramonės skaitmenizavimas 

• Regio Invest LT+ 

• Expo sertifikatas LT 

• DPT pramonei LT + 

• Auditas pramonei LT 

• Atsinaujinantys energijos ištekliai 
pramonei LT 

Daugiau informacijos rasite: www.lvpa.lt 
❖ Mokymai darbuotojams 

• Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas 
darbo vietoje 

• Kompetencijos LT 
Daugiau informacijos rasite:  www.esfa.lt 

❖ Viešinimui 

• 12.0.1-CPVA-K-204 Komunikacija apie ES 
investicijas 

Daugiau informacijos rasite: www.cpva.lt 
❖ Socialinių problemų sprendimui 

• Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+” 

• Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 Socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų integracija į darbo 
rinką 

• Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 
Visuomenės nepakantumo korupcijai 
didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo 
procesuose skatinimo iniciatyvos 

• Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 Bendradarbiavimo 
skatinimas sveikatos netolygumų 
mažinimo ir sveiko senėjimo srityje 

Daugiau informacijos rasite: www.esfa.lt 
❖ Pastatų atnaujinimui, įrangos įsigijimui, 

modernizavimui 

• Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 Nevalstybinio 
neformaliojo vaikų švietimo erdvių, 
valstybinių ir nevalstybinių mokyklų 
modernizavimas 

• Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 Modernizuoti 
viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą 

Daugiau informacijos rasite: www.cpva.lt 
 
 

 

❖ Pastatų atnaujinimui, įrangos įsigijimui 

• Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 Nevalstybinio 
neformaliojo vaikų švietimo erdvių, 
valstybinių ir nevalstybinių mokyklų 
modernizavimas 

• Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 Modernizuoti 
viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą 

• Nr. 09.1.2-CPVA-K-722 Profesinio mokymo 
infrastruktūros plėtra 

Daugiau informacijos rasite: www.cpva.lt 
❖ Mokymams, paslaugų kokybės gerinimui ir 

kitoms veikloms 

• Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 Formaliojo ir 
neformaliojo mokymosi galimybių plėtra 

• Nr. 09.4.2-ESFA-K-737 Viešųjų paslaugų 
darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos 
tobulinimas 

• Nr. 09.2.2-ESFA-K-730 Mokyklų pažangos 
skatinimas 

• Nr. 09.4.1-ESFA-K-736 Praktinių įgūdžių 
įgijimo rėmimas ir skatinimas 

• Nr. 10.1.3-ESFA-K-919 Paslaugų ir asmenų 
aptarnavimo organizavimo gerinimas 
viešojo valdymo institucijose 

• Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 Bendradarbiavimo 
skatinimas sveikatos netolygumų 
mažinimo ir sveiko senėjimo srityje 

Daugiau informacijos rasite: www.esfa.lt 
❖ Rinkodara 

• Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 Prioritetinių 
turizmo plėtros regionų e-rinkodara 
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