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PRIEMONĖS „PRAMONĖS
SKAITMENINIMAS LT" PRISTATYMAS
PRIEMONĖS TIKSLAI IR FINANSUOJAMOS
VEIKLOS
Priemonės tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir
vidutines įmones (toliau – MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris
padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir
perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo
technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių
darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo
didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas
gamybos procesuose.
Projektu turi būti diegiama skaitmeninė technologija arba skaitmeninė
technologija ir su ja susijęs sprendimas. Projektu negali būti diegiamas tik
sprendimas.
Finansuojamos veiklos:
1) pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos
procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba)
technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra
(technologinio konsultavimo paslaugos).
2) pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo
technologijomis
diegimas,
remiantis
atlikto
technologinio
audito
rekomendacijomis.

TINKAMOS IŠLAIDOS
 1-ai finansuojamai veiklai – išlaidos tyrimams, t. y. technologiniam auditui



pramonės įmonėse atlikti (perkant paslaugą) ir (arba) technologinio audito
nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo
paslaugos);
2-ai finansuojamai veiklai – tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų
skaitmeninių technologijų arba skaitmeninių technologijų ir su ja susijusių
sprendimų (gamybos procesų įrangos ir įrenginių su integruotomis
skaitmeninimo technologijomis) įsigijimo išlaidos.

PARAMOS DYDIS, INTENSYVUMAS, PROJEKTO
TRUKMĖ
Didžiausias paramos dydis projektui:
 Labai mažoms ir mažoms įmonėms iki 1 mln. Eur;
 Vidutinėms įmonėms iki 2,9 mln. Eur.
Didžiausia paramos suma pramonės MVĮ technologiniam auditui – 20 tūkst. Eur.
Intensyvumas:
 1-ai finansuojamai veiklai iki 50 proc.
 2-ai finansuojamai veiklai iki 45 proc. mažoms ir labai mažoms įmonėms, iki
35 proc. vidutinėms įmonėms.
Projekto trukmė – 36 mėn.

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI
Projekto metu yra diegiama bent viena skaitmeninė technologija (pavyzdžiui,
robotikos technologijos; dirbtinio intelekto sprendimai; automatika ir automatizavimo
technologijos pramonei; informacinių komutacinių tinklų diegimas, įskaitant didelės
spartos interneto šviesolaidinius tinklus, bevielius sparčiuosius tinklus (4G ir 5G), tarp
jų tiek aparatinę (angl. „hardware“), tiek programinę (angl. „software“) gamybos
duomenų surinkimo, saugojimo ir apdorojimo įrangos dalis; išmanių sensorių diegimas
tiek į naują (diegiamą įrangos tiekėjo), tiek ir į modernizuojamą turimą gamybinę
įrangą, tuo siekiant užtikrinti gamybos našumo augimą; debesijos diegimas; daiktų
interneto sistemų diegimas; kiberfizikinės sistemos diegimas; įmonės išteklių valdymo
sistemos diegimas (angl. ERP – „enterprise resource planning“); operatyvaus gamybos
valdymo sistemų diegimas (angl. MES – „manufacturing executing system“); gamybos
įrenginių valdymas valdikliais ir vykdikliais (susietais su ERP ir MES); 3 D spausdinimas)
arba diegiama bent viena skaitmeninė technologija ir su ja susijęs sprendimas
(pavyzdžiui, skaitmeninimu grįstų verslo modelių kūrimas, diegimas, pritaikymas
siekiant integruoti į tarptautinių kompanijų verslo modelius, skaitmeninės inžinerijos
sprendimai, technologiniai, skaitmeninimo, pasirengimo ketvirtajai ekonomikos
revoliucijai (angl. „Industry 4.0“) auditai, vertikaliosios integracijos sprendimai,
horizontaliosios integracijos sprendimai, sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo
paslaugos, darbo vietų skaitmeninimo sprendimai, skaitmeninės rinkodaros ir
skaitmeninio pardavimo sprendimai, kibernetinio saugumo sprendimai). Projektu
negali būti diegiamas tik sprendimas.
Pareiškėjas yra pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios
vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3
metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau
nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 145 tūkst. Eur.
Remiamos tik pramonės įmonės, t.y. įmonės, vykdančios pramonės ekonominę veiklą
pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai
„Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus veiklas: B 06 „Žalios naftos ir gamtinių
dujų gavyba“, B 08.92 „Durpių gavyba“ ir B 09.1 „Naftos ir gamtinių dujų gavybai
būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus veiklą C 19
„Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“).
Iki paraiškos pateikimo dienos tui būti atliktas technologinis auditas, kurio tikslas
padėti nustatyti pagrindinę technologijų vystymo kryptį ir identifikuoti naujus
produktus ir sistemas, kurios padės kompanijai vystytis, įvertinamos naudojamos
technologijos ir jų poveikis aplinkai.
Daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai
naudojamas įgyvendinant projektą, iki projekto sutarties pasirašymo turi būti
įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Turto, kuris bus naudojamas
įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą
įgyvendinamą veiklą ir turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
Jei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reguliuojančių
teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą,
pareiškėjas iki projekto sutarties pasirašymo turi būti parengęs poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar
atrankos išvadą (kopiją).

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
1.

2.

3.

Pareiškėjo darbo našumo augimas (50 balų). Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas
akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį darbo našumo
augimo potencialą, vertinant darbo našumo augimą.
Akumuliuotas augimas= ((N+1)-P)+((N+2)-P)+((N+3)-P)*100/P, kur
P – darbo našumas finansiniais metais prieš paraiškos pateikimo momentą;
(N+1) – darbo našumas pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
(N+2) – darbo našumas antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
(N+3) – darbo našumas trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.
Daugiau balų suteikiama didesnį darbo našumo augimą numatantiems MVĮ projektams.
Pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą, proc. (40 balų).
Vertinamas pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.).
Y=(X/P) x 100 proc.
Y – privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.).
X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos į kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą (Eur).
P – projektu planuojamas kurti ilgalaikis materialusis turtas (Eur).
Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kuriuose pareiškėjo privačių investicijų dalis į kuriamą
ilgalaikį materialųjį turtą bus didesnė (proc.).
Projekte diegiamos didelio poveikio technologijos atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos)
krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos nuostatas ir bent vieno Sumanios specializacijos
programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą (10 balų). Prioritetas
teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos diegti integruotos skaitmeninimo technologijos
atitinka bent vieną sumanios specializacijos programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį
specifiškumą.
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