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2021-12-31
(kvietimo paskelbimo data)

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-309
„Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ Nr. 1
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau –
LVPA) kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti
kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“.
Finansavimo tikslas:

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau –
MVĮ), veikiančias kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau –
KKI) sektoriuje, kurti naujus skaitmeninius produktus bei
žiedinės ekonomikos paslaugas ir produktus, investuojant į KKI
produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą.

Finansuojamos veiklos:

1. KKI įmonių infrastruktūros, skirtos naujų KKI skaitmeninių
ir (arba) žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui
įsigijimas, kūrimas ir diegimas;
2. KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui ir
(arba) produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir
skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos principus
įgyvendinančių sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir
diegimas;
3. KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių
veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo ir (arba)
žiedinės ekonomikos sprendimų diegimo, įsigijimas, kūrimas ir
diegimas.

Galimi pareiškėjai ir
partneriai:

Pareiškėjai:
KKI sektoriuje veikiančios MVĮ, atitinkančios Aprašo 24.2
papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.
Partneriai:
KKI sektoriuje veikiančios MVĮ.

Atrankos būdas:

Projektų konkurso vienu etapu būdu.

Mažiausia galima projektui 100 000 Eur.
skirti finansavimo lėšų suma,
Eur:
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Didžiausia galima projektui
skirti finansavimo lėšų
suma, Eur:

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
nustatoma atsižvelgiant į de minimis reglamento 1 arba
Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 53 straipsnio
nuostatas ir apribojimus:
• Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal de minimis
reglamento nuostatas, didžiausia galima projektui skirti
finansavimo lėšų suma yra iki 200 000 Eur;
• Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal Bendrojo
bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio nuostatas,
didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra
iki 800 000 Eur.

Planuojama kvietimo
finansavimo suma, Eur:

Iki 4 160 000 Eur.

Paraiškos gali būti teikiamos 2021-12-31 9:00 val.
nuo:
Paraiškos gali būti
2022-03-28 24:00 val.
teikiamos iki (galutinis
paraiškų pateikimo
terminas):
Kita informacija:
Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau –
Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią
informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo
metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos
Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau –
DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS
naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS
tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).
Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai
neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška
ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas
įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija
pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107
ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos
reglamentu (ES) 2020/972.
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2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama
suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m.
liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237.
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Informacija apie paraiškų teikimą:
Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiška kartu su Aprašo 33 ir 61 punktuose nurodytais
priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir
dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų)
paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų
pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys
galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai
paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2022-0328 24:00 val.
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2022-0328 16:00 val.
Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite ČIA.

Įgyvendinančiosios
institucijos, priimančios
paraiškas, pavadinimas:
Įgyvendinančiosios
institucijos adresas:
Konsultuojančių
įgyvendinančiosios
institucijos darbuotojų
vardai, pavardės, kontaktai
(el. paštas, telefonas):

LVPA

Interneto svetainės,
kurioje galima rasti
kvietimo dokumentus,
adresas:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai

Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius.
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
el. p. kkiinfrastruktura@lvpa.lt; tel. 8 696 24365.
Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais
klausimais):
pirmadieniais-ketvirtadieniais konsultacijos teikiamos 7:3016 val., penktadieniais – 7:30-15 val.:
el. p. dms@lvpa.lt, tel. 8 682 84182.

https://lrkm.lrv.lt/lt/finansiniai-mechanizmai/europos-sajungosstrukturine-parama/2014-2020-m-europos-sajungos-fonduinvesticijos/galiojantys-kvietimai
http://lvpa.lt/lt/verslo-priemones

