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1.  Kodėl	reikia	keis3?	
2.  Ką	reikia	keis3?	
3.  Kaip	keis3?	
4.  Kaip	įver3n3	pakei3mą?	
5.  Pakei3mų	pavyzdžiai	
6.  Finansavimo	šal3niai	
	



•  Nacionaliniai	reikalavimai:	ribinės	vertės	darbo	
vietoje,	aplinkoje,	atliekose,	gaminiuose;	

•  ES	reikalavimai:	REACH,	TIPK,	RoHS	ir	kt.;	
•  Tarptau3niai	įsipareigojimai:	Stokholmo	

konvencija,	Vienos	konvencija	ir	kt.	

1.	Kodėl	reikia	keis3?	–	Teisinis	reguliavimas	



1.  Kodėl	reikia	keis3?	
	 PRIEŽASTYS	ATLIKTI	PAKEITIMĄ	

Esami/būsimi	teisiniai	reikalavimai	
(apribojimai,	reikalavimai	autorizacijai)		

Alternatyvos	veiksmingesnės	ir/ar	
techniškai	geresnės	

IŠORINĖS	VIDINĖS	

Žymiai	mažesni	kaštai	(žaliavų,	energijos,	
darbo	jėgos,	atliekų	ir	t.t.)	

Darbo	aplinkos	gerinimas	

Pranašumas	rinkoje	dėl	„žalesnės”	
gamybos	/įmonės	vardo	s3prinimas	

Spaudimas	iš	užsakovų,	3ekėjų	ar	
vartotojų	

Sumažintas	neigiamas	poveikis	aplinkai	
(pvz.	mažesnis	anglies	pėdsakas)	

Naujų	3nkamų	alternatyvų	atsiradimas	
rinkoje	

Konkurencija	

Ribotos	žaliavos	



Problemos	
iden-fikavimas	

Pakei-mo	
kriterijų	

nustatymas	

Alternatyvų	
paieška	

Alternatyvų	
ver-nimas	ir	
palyginimas	

Alternatyvos	
išbandymas	

Igyvendinimas	
ir	tobulinimas	

PAKEITIMO	CIKLAS	

Nuo	ko	pradė3?	



2.	Ką	reikia	keis3?	
	

ü  medžiagos,	kurios	klasifikuojamos	kaip	kancerogeninės,	
mutageninės	ar	reprotoksinės	(CMR),	kategorija	1	ar	2;	

ü  patvarios,	biologiškai	besikaupiančios	ir	toksinės	(PBT)	medžiagos;	
ü  labai		patvarios	ir	labai	biologiškai	besikaupiančios	(vPvB)	

medžiagos;	
ü  endokrininę	sistemą	ardančios	medžiagos;	

	



3.	Kaip	keis3?	

Pavojingos	medžiagos		
pakei3mas	mažiau	
pavojinga	medžiaga,	
išlaikant	technologiją	ir	
gaminio	funkcijas	

Pakaitalas	–	mažiau		
pavojinga	cheminė			
medžiaga		ar	ne		
cheminė	medžiaga,		
pakeičiant	technologiją/	
gaminio	funkcijas	

Pakaitalas	–	mažiau		
pavojinga	cheminė			
medžiaga		ar	ne		
cheminė	medžiaga,		
pakeičiant	darbo		
organizavimą/	
gaminio	naudojimo	būdą	

PAKEITIMO	BŪDAI	



3.	Kaip	keis3?	–	Kur	ieško3	kuo	keis3?	

	–	
Subs3tu3on	Support	
Portal	-	portalas,	
kuriame	visa	
informacija	apie	
pakei3mus	
www.subsport.eu	



3.	Kaip	keis3?	–	Kur	ieško3	kuo	keis3?	

Teisinis	reglamentavimas		

Keis3nų	medžiagų	iden3fikavimas	

Draudžiamos	ir	priorite3nės	medžiagos	

Pakei3mų	pavyzdžių	duomenų	bazė	



3.	Kaip	keis3?	–	Kur	ieško3	kuo	keis3?	



3.	Kaip	keis3?	–	Kur	ieško3	kuo	keis3?	







4.	Kaip	įver3n3	pakei3mą?	

Techninis	

Ekonominis	

Aplinkosauginis	

Pakei3mo	
ver3nimas	



4.	Kaip	įver3n3	pakei3mą?	–	Technologinis	ver3nimas	

Pakei3mas	gali	bū3:	
–  Geresnis	nei	įprastai	naudojama	cheminė	medžiaga	
–  Lygiaver3s	
–  Geresnis	kai	kuriems	panaudojimams	–	blogesnis	ki3ems	
–  Lygiaver3s	kai	kuriems	panaudojimams	–	blogesnis	ki3ems	
–  Blogesnis	



4.	Kaip	įver3n3	pakei3mą?	–	Ekonominis	ver3nimas	

Reikia	įver3n3:	
–  Kainos/	kokybės	(veiksmingumo)	santykį	
–  Darbo	valandas,	susijusias	su	medžiagos	naudojimu	
–  Inves3cijas	įrangai	
–  Energijos	suvartojimą	
–  Vandens	ir	nuotekų	kainą	
–  Išlaidas	aplinkos	(oro,	dirvos,	vandens	)	apsaugai	
–  Išlaidas	saugai	ir	sveikatai	
–  Išlaidas	atliekų	tvarkymui	ir	šalinimui	
–  Išlaidas	avarijų	prevencijai/	draudimui	



4.	Kaip	įver3n3	
pakei3mą?		

Alternatyvų	palyginimo	
lentelė	



5.	Sėkmingai	įgyvendin3	pakei3mų	pavyzdžiai:	
	
Tetrachloroe-lenas	drabužių	valykloje	

Tetrachloroe-lenas	buvo	naudojamas	kaip	priedas	valymo	priemonėje	

Kodėl	keis3?	
•  Kancerogenas;	
•  Endokrininę	sistemą	ardan3	medžiaga;	
•  Toksiška	vandens	organizmams;	
•  Darbuotojai	turėjo	sveikatos	nusiskundimų	

	



5.	Tetrachloroe3lenas	drabužių	valykloje	

Tetrachloroe-lenas																										3,5,7-Trime-ldekanas	

Rezultatas:		
•  Sumažinta	rizika;	
•  Švaresnė	gamyba	(saugesnės	paslaugos);	
•  A33kimas	teisiniams	reikalavimas;	
•  Saugesnė	darbo	aplinka		

	



5.	Pakei3mų	pavyzdžiai	–	Tapetai	be	PVC	

Motyvacija	ieško3	alternatyvos	PVC:	
•  Poreikis	naujiems	/	ekologiškiems	gaminiams;	
•  Numatomi	teisiniai	reikalavimai	(PVC	uždraustas	medicinoje);	
•  Platesnės	rinkos	galimybės	

Rezultatas:	
•  Mokslinių	tyrimų	metu	buvo	atrastas	naujas	

tapetų	dažų	pagrindas	–	GREENCOVER;	
•  Įmonė	kuria	naują	technologiją	tapetų	

gamybai	su	GREENCOVER.	



6.	Finansavimo	šal3niai	

•  Savivaldybių	parama	MVĮ;	
•  Europos	Sąjungos	parama	MVĮ	
•  Ki3	tarptau3niai	fondai	(EEA	ir	Norvegijos	paramos	fondas)	



6.	Finansavimo	šal3niai	–	www.esinves3cijos.lt	

•  „Eco-inovacijos	 LT“	 -	AVS	pagal	 tarptau3nių	 standartų	 reikalavimus	
(pvz.,	 ISO	 14000,	 EMAS)	 diegimas	 ir	 (ar)	 gamybos	 technologinių	 ir	
(ar)	 aplinkosaugos	 auditų	 (LST	 EN	 ISO	 141010),	 kurių	 pagalba	 būtų	
pateikta	racionalaus	išteklių	naudojimo	ir	taršos	prevencijos	analizė,	
atlikimas	+	ekologinis	projektavimas.	

•  „Eco-inovacijos	LT+”	-	inves3cijos	į	švaresnės	gamybos	inovacijas	(jų	
įdiegimą),	 kuriose	 taikomi	 racionalių	 išteklių	 naudojimo	 ir	 taršos	
prevencijos	metodai	 siekiant	 sumažin3	 neigiamą	 poveikį	 aplinkai	 ir	
(ar)	tauso3	gamtos	išteklius,	beatliekinė	gamyba,	atliekų	pakarto3nis	
naudojimas	 ir	 (ar)	 perdirbimas,	 atliekamos	 šilumos	 panaudojimas	
(rekuperavimas,	regeneravimas),	srautų	atskyrimas	kt.).	

	

	
	



6.	Finansavimo	šal3niai	–	www.esinves3cijos.lt	

•  „Eko	 konsultantas	 LT+”	 -	 Konsultacinių	 eksper3nių	 paslaugų	
teikimas	MVĮ	 efektyvesnio	 išteklių	 naudojimo,	 gam3nių	 resursų	
tausojimo	ir	panašiais	klausimais.	

•  	„Invest	FP“		-	finansuojamos	įmonių	inves3cijos	į	naujų	gamybos	
technologinių	linijų	įsigijimą	ir	įdiegimą,	esamų	gamybos	
technologinių	linijų	modernizavimą,	įmonės	vidinių	inžinerinių	
3nklų,	kurių	reikia	naujoms	gamybos	technologinėms	linijoms	
dieg3	ar	esamoms	modernizuo3,	įrengimą,	modernių	ir	efektyvių	
technologijų	diegimą	paslaugų	sektoriuose,	taip	pat	už3krin3	šių	
gamybos	ir	paslaugų	teikimo	pajėgumų	veikimą,	įgyvendinimas.	

	

	
	



6.	Finansavimo	šal3niai	–	www.esinves3cijos.lt	

•  „DPT	 pramonei	 LT+”	 -	 Didelio	 poveikio	 technologijų	 (toliau	 –	
DPT)	 diegimas	 Lietuvos	 tradicinės	 pramonės	 šakose,	 siekiant	
s3prin3	 ir	modernizuo3	MVĮ	 pramoninę	 bazę,	 sudarant	 sąlygas	
masinei	inovatyvių	produktų	(panaudojant	DPT)	gamybai	plėto3.	

•  	„SmartInvest	LT+“		-	Moksliniai	tyrimai	ir	inovacijos	

	

	
	



6.	Finansavimo	šal3niai	-	EEE	ir	Norvegijos	parama	
Lietuvai	–	www.norwaygrants.lt	/www.eeagrants.lt	
	 	

	
•  Žaliosios	 pramonės	 inovacijos	 –	 didin3	 aplinkai	 palankių	 įmonių	

konkurencingumą,	 įtraukiant	 žaliųjų	 sprendimų	 taikymą	 esamose	
tradicinės	 gamybos	 įmonėse,	 pasitelkiant	 žaliąsias	 inovacijas	 ir	
verslumą.	

	
•  Atsakinga	ins3tucija	www.finmin.lrv.lt	ir	www.cpva.lt	

	
	



6.	Finansavimo	šal3niai	–	ES	kvie3mai	

•  „LIFE	programa“	–	Aplinkos	paprogramė:	
•  Išteklių	naudojimo	efektyvumas	-	veiksmai,	susiję	su	pramonės	simbioze	

ir	 žinių	 perdavimu,	 bei	 naujų	 modelių	 vystymas	 siekiant	 perei3	 prie	
žiedinės	ir	žaliosios	ekonomikos.	

•  Atliekos	 -integruotų	 principų	 taikymas	 įgyvendinant	 atliekų	 planus,	 ES	
teisėkūros	 įgyvendinimas	 bei	 produktų	 gyvavimo	 ciklo,	 vartojimo	
modeliai	ir	ekonomikos	dematerializavimas.			

•  Kvie-mas	–	gegužę,	pateikimas	rugsėjį-spalį,	atsakinga	ins-tucija	APVA.	

	

	
	



6.	Finansavimo	šal3niai	–	ES	kvie3mai	–	www.mita.lt	

•  „Horizontas	2020“	–	mokslinių	tyrimų	ir	inovacijų	programa,	kurios	vienas	iš	
prioritetų		-	nauji	produktai	ir	rinkos,	tvarus	ekonominis	vystymasis,	aukštų	
technologijų	MVĮ	ska3nimas	(www.h2020.lt);	

•  Eureka	–	Tai	tarpvyriausybinė	iniciatyva,	skirta	rem3	į	rinką	orientuotus	
mokslinių	tyrimų,	technologijų	plėtros	ir	inovacijų	projektus,	kuriuos	inicijuoja	
pramonė,	verslas	ir	mokslas	įvairiose	technologijų	srityse.	Įmonės	gali	dalyvau3	
individualiuose,	klasteriniuose	(pramoninės	iniciatyvos)	ir	skė3niuose	(teminiai	
3nklai)	projektuose	(www.eurostars-eureka.eu);	

	

	
	



6.	Finansavimo	šal3niai	–	ES	kvie3mai	–	www.mita.lt	

•  Eurostars	-	Europos	inovacijų	programa,	skirta	specialiai	rem3	Europos	MVĮ,	
atliekančias	mokslinius	tyrimus.	Ji	ska3na	kur3	konkurencingus	produktus	
pasaulinėje	rinkoje,	kad	įmonės	galėtų	tap3	lyderėmis	savo	srityse.	Programą	
inicijavo	„Eureka“	valstybės	narės	ir	Europos	Komisija.	

•  „BSR	Inovacijų	ekspresas“	–	tai	priemonė,	ska3nan3	Bal3jos	jūros	regiono	
įmonių	3nklus	ir	klasterius	bendradarbiau3	kuriant	inovacijas.	„Inovacijų	
eksprese“	dalyvauja	ir	finansavimą	skiria	Lietuva,	Danija,	Suomija,	Islandija,	
Norvegija	ir	Švedija.	

	

	
	



6.	Finansavimo	šal3niai	–	ES	kvie3mai	–	www.mita.lt	

•  Inovaciniai	čekiai	–priemonė,	skirta	inovacinę	veiklą	
pradedan3esiems	ar	vykdan3ems	smulkiojo	ir	vidu3nio	verslo	(SVV)	
subjektams,	pagal	kurią	jie	gali	gau3	nustatyto	dydžio	3kslinę	
finansinę	paramą	paslaugoms	iš	mokslo	ir	studijų	ins3tucijų	įsigy3.	

	

	
	



6.	Finansavimo	šal3niai	–	LIFE	Fit	for	REACH	

Projekto	3kslas	-	paska3n3	mažas	ir	vidu3nes	Bal3jos	šalių	įmones		atsisaky3	
pavojingų	cheminių	medžiagų,	turinčių	neigiamą	įtaką	žmogaus	sveikatai	bei	
aplinkai.				
	
	
	
	

Veiklos:		
•  Pavojingų	 cheminių	 medžiagų	 pakei3mas	 įmonėse	 partnerėse	 (keičiant	

naudojamas	 chemines	 medžiagas	 arba	 technologijas)	 ska3nant	 kitas,	
panašią	 veiklą	 vykdančias	 įmones	 savo	 veikloje	 atsisaky3	 šių	 pavojingų	
medžiagų;		

•  Mažų/vidu3nių	 pramonės	 įmonių	 informavimas	 bei	 konsultavimas	 apie	
3nkamą	cheminių	medžiagų	tvarkymą	įmonėse;		

	





6.	Finansavimo	šal3niai	–	LIFE	Fit	for	REACH	

PROJEKTO	METU	SIŪLOME:	
	
•  susipažin3	su	įmonei	aktualiomis	REACH	reglamento	naujovėmis;	
•  inventorizuo3	įmonėje	naudojamas	chemines	medžiagas	(grynas,	

mišiniuose	ir	gaminiuose),		
•  Įver3n3	/	iden3fikuo3	veiklos	procesus,	kuriuose	galimi	pakei3mai,	
•  atlik3	medžiagų,	gaminių	laboratorinius	tyrimus,	
•  nustaty3	potencialiai	pavojingas	chemines	medžiagas,	sudary3	

pakei3mo	planą	ir	inves3cijų	poreikį,		
•  atlik3	mažos	apim3es	pakei3mus	projekto	metu;		
•  galimybė	dalį	su	pavojingų	cheminių	medžiagų	pakei3mu	susijusių	

išlaidų	(iki	10	000	Eurų)	padeng3	iš	projekto	lėšų!		



6.	Finansavimo	šal3niai	–	LIFE	Fit	for	REACH	

Platesnė	informacija	dėl	dalyvavimo	projekte:		
	
VšĮ	Bal3jos	aplinkos	forumas	
www.bef.lt	
El.p.	chemija@bef.lt	
Tel.	8	5	215	9288	
	
	


