
Atsakymai į klausimus, užduotus priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ 

seminaro transliacijos metu 

 

1. Jei pareiškėjas yra ne PVM mokėtojas, ar galima PVM išlaidas įtraukti į projekto 

biudžetą? Jeigu taip, kaip tokiu atveju pildyti PVM klausimyną. 

• PVM tinkamumas finansuoti nepriklauso nuo to, ar projekto vykdytojas arba partneris yra PVM 

mokėtojas, ar ne. 

• Pareiga registruotis PVM mokėtoju ir tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas apmokestinti PVM 

atsiranda, kai viršijama 45 000 EUR pajamų iš ekonominės veiklos riba per paskutiniuosius12 mėn. 

(PVM įstatymo 71 str. 2 d.). Tačiau  apmokestinamasis asmuo turi teisę pateikti prašymą įregistruoti 

jį kaip PVM mokėtoją, net jei neviršijama minėta pajamų riba. 

• Taigi, net jeigu projekto vykdytojas nėra įsiregistravęs kaip PVM mokėtojas, nes gaunamos 

(numatomos gauti) pajamos neviršija minėtos ribos, jis gali užsiregistruoti kaip PVM mokėtojas ir 

pasinaudoti teise į pirkimo PVM atskaitą. 

• Todėl visais atvejais, kai vykdoma PVM apmokestinama ekonominė veikla, rekomenduojama projekto 

vykdytojui registruotis kaip PVM mokėtojui, net jeigu 45 000 EUR pajamų riba nepasiekta. 

 

Kitu nei nurodyta aukščiau atveju, teikiant paraišką, privalu užpildyti PVM klausimyną.  

 

2. Ar patento įsigijimo išlaidos gali būti tinkamos finansuoti, jei Aprašo 2 lentelės 4 

kategorijos išlaidos nebuvo įtrauktos į biudžetą, teikiant I etapo paraišką? Kiek leistinas 

išlaidų svyravimas tarp skirtingų biudžeto eilučių lyginant su I etapo paraiška pateiktu 

biudžetu? 

Patiksliname, kad tarp skirtingų veiklų (pavyzdžiui, Aprašo 10.1 ir 10.2 veiklų) perskirstyti lėšų nėra 

leidžiama, toje pačioje veikloje – leidžiama (pvz., iš paslaugų į darbo užmokesčio ir pan. arba 

atvirkščiai). Išlaidų pokytis 10.1 veikloje galėtų būti leistinas, jeigu, pavyzdžiui, mažėtų išlaidos darbo 

užmokesčiui, ir sutaupytos lėšos būtų naudojamos patento įsigijimui. 

 

3. Ar projektą administruojančio personalo (projekto vadovo, finansininko) darbuotojo 

darbo užmokestis turi būti traukiamas į Aprašo 2 lentelės 5 ar 7 biudžeto kategoriją? 

Šios išlaidos turi būti numatytos Aprašo 2 lentelės 7 išlaidų eilutėje „Netiesioginės išlaidos ir kitos 

išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“, tačiau jos tinkamos tik įgyvendinant Aprašo 10.1 

punkte numatytą veiklą „moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra“.  

4. Mūsų kuriamas produktas yra pasiekęs 4 TPL. Planuojame už tai gauti naudos kokybės 

balų. Ar tokiu atveju galime numatyti veiklą ir deklaruoti išlaidas 4TPL? (kadangi 4 TPL lygis 

produkto kūrime dar nėra baigtas). 

Taip, tokia galimybė būtų, jeigu kartu su paraiška būtų pateikiama informacija, kokie 4 TPL darbai 

jau atlikti , ir kas papildomo būtų daroma projekte 4 TPL metu.  

5. Ar antrame etape galimas partnerio keitimas į kitą partnerį? Ar gali partneris tapti pareiškėju, 

o pareiškėjas partneriu, nekeičiant projektų vertės?  

 

Ne, kadangi pareiškėjo ir partnerio tinkamumas buvo tikrinamas I paraiškų vertinimo etapo metu. 

http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/klausimynas-apie-pirkimo-arba-importo-pridetines-vertes-mokescio-tinkamuma-finansuoti-is-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-ir-arba-lietuvos-respublikos-biudzeto-lesu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5/XXkkCIzDBZ
http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/klausimynas-apie-pirkimo-arba-importo-pridetines-vertes-mokescio-tinkamuma-finansuoti-is-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-ir-arba-lietuvos-respublikos-biudzeto-lesu
http://lvpa.lt/upload/files/Intelektas%202-3/Intelektas%202017-06-23_FM_pastabos_kriteriju_ikelimas_be_tracku.docx
http://lvpa.lt/upload/files/Intelektas%202-3/Intelektas%202017-06-23_FM_pastabos_kriteriju_ikelimas_be_tracku.docx
http://lvpa.lt/upload/files/Intelektas%202-3/Intelektas%202017-06-23_FM_pastabos_kriteriju_ikelimas_be_tracku.docx
http://lvpa.lt/upload/files/Intelektas%202-3/Intelektas%202017-06-23_FM_pastabos_kriteriju_ikelimas_be_tracku.docx


6. Ar sudarant projekto biudžetą darbo užmokesčio (DU) sąnaudos mokslo ir studijų 

institucijoms gali būti grindžiamos ne faktiškai gauto DU pastarųjų 6 mėn. vidurkiu, o 

fiksuotaisiais įkainiais, nustatytais Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų 

projektuose nustatymo tyrimo ataskaitoje (2017 m. gruodžio 21 d. redakcija)? Ar gali būti taikoma 

praktika, kurią galima buvo naudoti priemonės 1-ojo kvietimo metu? 

Taip.  

7. Kokia procedūra atsisakant vieno iš projekto partnerių?  

Atsisakant vieno iš partnerių, turi būti užtikrinta, kad pareiškėjas be jo gebės įgyvendinti projektą bei 

pasiekti suplanuotus rezultatus.  

8. Kokie įsipareigojimai, kuriuos reikės įgyvendinti teikiant paraiškas II etape - rezultatai, 

kuriuos reikės pasiekti įgyvendinus projektu? 

Įgyvendinat Aprašo 10. 1 punkte numatytas veiklas – paslaugos ar gaminio prototipas (-ai), Aprašo 10.2 

numatytas veiklas – numatytos paraiškoje ir projekte mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

infrastruktūros sutvarkymas, įrangos įsigijimas ir paleidimas veikti, Aprašo 10.3 numatytas veiklas – 

produktų ir/ar technologijų sertifikatas. Priklausomai nuo įgyvendinamos veiklos, taip pat reika pasiekti 

šiuos stebėsenos rodiklius (įdėsiu iš Vytaro skaidres vizualizaciją).  

9. Projekto metu planuojame įsigyti infrastruktūrą - kursime MTEP laboratoriją. Ar yra 

reikalavimas, kad turimos patalpos atitiktų projekto MTEP veiklos paskirtį. Ar gali būti 

disponuojamos patalpos, kurioje vyks MTEP veikla(stovės infrastruktūra), būti sandėliai. 

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 47.1 punktu „statinių naudotojai privalo naudoti statinį (jo 

patalpas) pagal paskirtį“. Dėl to sandėliai nebūtų tinkamos patalpos projektui įgyvendinti.  

10. Ar partneriu gali būti užsienio įmonė? 

Šiame priemonės kvietime naujų partnerių įtraukti nėra galima.  

 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/darbo-uzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-dydziu-moksliniu-tyrimu-projektuose-nustatymo-tyrimo-ataskaita-1?type=versions
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/darbo-uzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-dydziu-moksliniu-tyrimu-projektuose-nustatymo-tyrimo-ataskaita-1?type=versions

