Priemonės „InoConnect“ klausimai ir atsakymai
(tęstinis kvietimas)
1. Priemonės „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nurodyta, kad
tinkami pareiškėjai yra: „12.2. mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai,
atitinkantys Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos
kriterijus“. Aprašo 16.3 punktas teigia: „16.3. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, vykdantis MTEPI
veiklą ir ją deklaruojantis Lietuvos statistikos departamentui“. Kadangi Lietuvos mokslo parkai
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklos nevykdo, ar dėl
to jie nėra tinkami pareiškėjai?
Jei mokslo parkas nevykdo MTEP veiklos ir nedeklaravo duomenų Lietuvos Respublikos statistikos
departamentui, tuomet jis nebus tinkamas pareiškėjas.

2. Ar yra maksimalus skaičius, kiek dalyvių pareiškėjas gal išsiųsti į renginį/-ius?
Maksimalus skaičius nėra nustatytas, tačiau dalyvių skaičius turi būti pagrįstas ir logiškas.

3. Vienu iš Apraše numatytų stebėsenos rodiklių yra „Pasirašyti susitarimai su tarptautiniais
partneriais“:
a) Kokio tipo tai turi būti susitarimai – bendradarbiavimo ar konkrečių darbų, paslaugų
suteikimo, atlikimo?
Susitarimas – teisiškai saistanti sutartis, susitarimas, įpareigojantis projekto vykdytojui ir tarptautiniam
partneriui kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms
(programoms) įgyvendinti.
b) Ar yra tokių susitarimų apimties apribojimų (pvz., mažesnei sumai)?
Apribojimų nėra.
c) Per kiek laiko turi būti pasirašytas susitarimas? Ar susitarimas turi būti pasirašytas renginio
dieną ar per projekto įgyvendinimo laikotarpį?
Susitarimas turi būti pasirašytas per projekto įgyvendinimo laikotarpį.
d) Ar susitarimas turi būti būtinai pasirašytas su renginyje dalyvaujančiu subjektu? Ar gali būti
pasirašytas su nutolusiu subjektu, tačiau padedant/tarpininkaujant renginyje
dalyvaujančiam subjektui?
Tarptautinis partneris – ES ir/ar asocijuotose šalyse veikiantis dalyvis/bendrininkas (įmonė, klasteris ir/ar
mokslo ir technologijų parkas ar jų grupė), reikalingas bendrai veiklai vystyti, t. y. kurti paslaugas,
produktus ar sistemas, sutelkiant partnerių gebėjimus, patirtį ir darbo metodus.
e) Kiek susitarimų turi būti minimaliai pasirašyta? Ar yra tam apribojimų?
Ribojimo ar papildomų sąlygų nenumatyta.

4. Kai paraišką teikia klasterio koordinatorius:
a) Kieno Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodai turi būti nurodomi Aprašo 4 priede
(klasterio koordinatoriaus ar klasterio įmonės, ar abiejų)?

Aprašo 4 priedo 1 punkte turi būti įrašyti pareiškėjo duomenys. Aprašo 16.5 punktą privalės atitikti
klasterio koordinatorius, tad, siekiant dalyvauti konkurse ir pretenduoti į finansavimą, svarbu, kad būtent
jo vykdoma veikla atitiktų renginio tematiką. Klasterio koordinatoriaus atitikimas šiam punktui bus
vertinamas ne tik pagal pajamų struktūrą, bet ir pagal kitus pareiškėjo dokumentus, atspindinčius jo
veiklos pobūdį (pavyzdžiui, informacija apie darbuotojų pareigybes ir kt.).
b) kas turės atsiskaityti už stebėsenos rodiklį „Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai“
(klasterio koordinatorius ar klasterio įmonė, ar ir kitos klasterio įmonės)?
Projekto pareiškėjas, t. y., šiuo atveju, klasterio koordinatorius.

5. Iš dalies užpildytoje paraiškos formoje nurodoma, kad reikia pateikti priedą Nr.2 „Informacija
apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą
valstybės pagalbą (išskyrus „de minimis“ pagalbą)“. Ar to reikia, nes Apraše taip nenurodyta?
Pakanka užpildyti Aprašo 4 priedą.

6. Ar pagal priemonę „InoConnect“ gali kreiptis tik vienas pareiškėjas, ar gali dalyvauti ir
partneriai?
Aprašo 13 punktas nurodo, kad projektas turi būti vykdomas be partnerių, tačiau, pavyzdžiui, klasterio
koordinatorius gali Europos įmonių tinklo renginiuose gauta informacija ir žiniomis pasidalinti su kitais
klasterio narais.

7. Kadangi priemonės „InoConnect“ kvietimas yra tęstinis, per kiek laiko galima būtų tikėtis
atsakymo dėl finansavimo nuo paraiškos pateikimo?
Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Lietuvos verslo paramos
agentūra įvertintas paraiškas kas 2 mėnesius, pirmąjį pateikimą skaičiuojant nuo kvietimo paskelbimo
datos, turi teikti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai sprendimui priimti.

8. Kokią MTEP ataskaitos formą gali teikti viešoji įstaiga?
Viešoji įstaiga, vadovaujantis Aprašo 16.3 punktu, galėtų teikti ir MTEP statistinę ataskaitą MT-02, ir
MDV-01. Tikslią ataskaitos formą pareiškėjams gali patikslinti ir Lietuvos Respublikos statistikos
departamentas.
Kilus klausimams, kviečiame kreiptis:


LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p.
d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.



LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus l. e. p. vedėjo pavaduotoja Alma Jakštienė, el. p.
a.jakstiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 0811.



LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210
9091.



LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p.
s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.
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