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Eil.Nr Klausimas Atsakymas

1

Keli klausimai: 1. Ar galėtumėte pakomentuoti paraiškos parengimo terminą. Kvietimas 
paskelbtas rugs 27 d. Terminas spalio 27 d. Viso 1 mėnuo. Ar manote kad kokybiškai parengti 
paraišką užtenka tokios trukmės? Kai tuo ruožtu vertinimui dotas laikas - 90 dienų.

Termino trukmė tokia, nes baigiasi 2014-2020 veiksmų programa. Visi projektai turi būti baigti įgyvendinti iki 2023-
08-31. 

2

Sklinda tarp pareiškėjų gandai, kad vertinimas bus palankesnis ekspertų, jei vieno projekto metu 
bus kuriami 2 produktai, o pradedama nuo TRL5 lygmens? Ar tiesa, kad už tai bus duodama 
papildomų balų?

Jokių privalomų reikalavimų produktų skaičiui Apraše nėra numatyta. Naudos ir kokybės vertinimo metu už turimą 
TRL5 bus suteikiama 1,5 balo. Bendras principas - kuo didesnis TRL (tiek projekto pradžioje, tiek pabaigoje), tuo 
daugiau balų suteikiama. Patikslinimas dėl produktų kiekio: jeigu projekto įgyvendinimo metu arba per 3 metus po 
projekto įgyvendinimo bus sukurti 2 arba daugiau produktų,  kurie nauji pasaulio lygmeniu, projektui skiriami 5 balai. 
Jeigu projekto įgyvendinimo metu arba per 3 metus po projekto įgyvendinimo bus sukurtas 1 produktas,  kuris 
naujas pasaulio lygmeniu,  projektui skiriami 4 balai.

3 Laba diena, ar bus galima gauti skaidres, po vebinaro?
Taip. Vebinaro įrašą galite peržiūrėti čia: https://lvpa.lt/lt/naujienos/lvpa-pakviete-pareiskejus-i-nuotolinius-
mokymus-skirtus-priemonei-smartinvest-lt-1607 . Skaidrės  įkeltos čia: https://lvpa.lt/lt/seminaru-medziaga 

4 Sveiki, kodėl nefinansuojami vietiniai (LT) investuotojai?"
Priemonė skirta tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui. Lietuvos investuotojams skirtos kitos finansavimo 
priemonės.

5
Ar nematote galimybės vertinimo laikotarpio sąskaita kad būtų galima padidinti paraiškos 
rengimo laikotarpį? Nes dabar gaunasi vertinimas 3x ilgesnis nei pats paraiškų rengimas

Vertinimas atliekamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytais terminais. Kvietimo trukmė yra 
1 mėnuo todėl, kad baigiasi 2014-2020 m. veiksmų programa, o projekto veiklos turi būti užbaigtos 2023-08-31.

6 Laba diena, kaip tikėtina, kad bus pakeltas priemonės biudžetas?

Šiuo metu nėra informacijos apie galimą priemonės biudžeto padidinimą. Aprašo 8 punkte yra numatyta galimybė 
LVPA kreiptis į Ministeriją dėl kvietime numatytos finansavimo sumos padidinimo tuo atveju jeigu paskelbus kvietimą 
pagal teigiamai įvertintas ir vertinamas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui 
skirta lėšų suma. Sprendimą priimtų Ministerija.

7
Kaip bus vertinama, jei pareiškėjai surinks vienodą balų skaičių, tačiau biudžeto visiems 
neužteks?

Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, jie išdėstomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 151 
punkte nustatyta tvarka: kai projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, finansuoti nepakanka kvietimui teikti 
paraiškas skirtos lėšų sumos, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį projektų 
finansavimo sąlygų apraše nustatytą prioritetinį projektų atrankos kriterijų, o jei projektai vienodai įvertinti pagal šį 
prioritetinį kriterijų, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą 
prioritetinį kriterijų. Jei pagal visus prioritetinius projektų atrankos kriterijus tokie projektai įvertinti vienodai, 
įgyvendinančioji institucija atrinktų projektų ataskaitoje nurodo juos teigiamai įvertintų projektų, kuriems finansuoti 
neužteko kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, sąraše.

8

Klausimas kiek kitu aspektu. Kaip galėtumėte pakomentuoti tai, kad vertinimo laikotrapis 3x 
ilgesnis nei paraiškos parengimas? Veiksmų programos ar projekto veiklų terminai neiskeistų. 
Sutrumpinus vertinimą, turėtume "win-win" situaciją.

Kvietimo terminą nustatė LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija, atsižvelgusi į visas aplinkybes: tikėtiną projektų 
įgyvendimo trukmę, veiksmų programos pabaigą, paraiškų vertinimo trukmę, institucijų patirtį vertinant panašias 
paraiškas ir pan. LVPA savo sprendimu kvietimo trukmės pratęsti negali.

9 Ar paraiška turi būti rengiama lietuvių ar anglų k? 

Paraiška turi būti rengiama lietuvių kalba. Anglų kalba rengiama tik verslo plano santrauka. Prašome atkreipti 
dėmesį, kad, jei užsienio investuotojo ir jo susijusių įmonių finansinės atskaitomybės dokumentai rengiami ne anglų 
kalba, prašome pateikti vertinimą į anglų arba lietuvių kalbą.

10
Jeigu pareiškėjas būtų užsienio įmonė, ar reikia jau būti nusimačius patalpas, kuriose bus 
vykdomos veiklos ir turėti tai pagrindžiančius dokumentus? (10.1 veikla būtų vykdoma)

Tiesioginių papildomų reikalavimų patalpoms vykdant Aprašo 10.1 veiklą nėra. Tačiau bendruoju atveju, projekto 
vykdymui yra reikalingos patalpos, todėl verslo plane turi būti pateikta informacija kur planuojama vykdyti projektą 
(nurodoma projekto įgyvendinimo vieta, tikslus adresas). Jei patalpos bus nuomojamos ar įsigyjamos ir jų paraiškos 
vertinimo dar nėra, turi būti pateikta atitinka informacija, kur planuojama įgyvendinti projektą, kad įsitikinti Aprašo 
33 p. reikalavimų užtikrinimui - Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

11 Kuriems metams reikia pateikti finansines atskaitomybes?

Vadovaujantis Aprašo 83.11 p. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių), jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), taip 
pat su pareiškėju ir (ar) partneriu (-iais) susijusių įmonių patvirtintus paskutinių trejų finansinių metų (t.y. 2018, 2019 
ir 2020) metinių finansinių ataskaitų rinkinius (taikoma užsienio juridiniams asmenimis ir Lietuvos Respublikos 
juridiniams asmenims, kurių metinių finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma nėra patvirtinta valstybės 
įmonės Registrų centro). Informacija turi būti teikiama lietuvių ir (arba) anglų kalbomis.



12
Ar vertinant projekto komandą bus atsižvelgiama į projekto komandos komptencijas (pvz. MTEP 
vadovo kompetencijas)? "

Paraiškos vertinimo metu nėra reikalavimo, kad būtų pateikti konkrečių tyrėjų vardai ir pavardės. Tačiau numatytų 
projektą vykdysiančių tyrėjų kvalifikacija turi būti pateikta vertinimo metu,  kad būtų galima įvertinti planuojamos 
komandos kvalifikaciją ir galimybes įgyvendinti MTEP projektą. Verslo plano 4.2 p. yra nurodoma projekto vykdymo 
komanda: pagrindžiama,  kad pareiškėjas turi (arba yra numatęs) pakankamą kiekį tinkamos kvalifikacijos projektą 
vykdysiančių asmenų (verslo plano priede Nr. 4 pateikiami esamų darbuotojų gyvenimo aprašymai ir/ar kt. 
kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai numatytų pareigybių kvalifikaciniai reikalavimai detalizuojami 4.2.1 ir/ar 
4.2.2 p. žemiau), nurodomas MTEP veiklų projekto vadovas (ši funkcija negali būti priskirta administravimo veiklų 
projekto vadovui). Tad iš esmės yra vertinamas kiekvienas projekto veiklų vykdymui priskirtas darbuotojas – jo 
kompetencijos, kvalifikacija ir priskyrimo pagrįstumas projekto veiklų vykdymui.

13 Kur rasti paraiškos formą?
Paraišką pildyti ir teikti prašome per Duomenų mainų svetainę, kurios adresas: https://dms2014.finmin.lt/, 
Pasirinkus priemonę  paraiškos forma bus sugeneruota automatiškai.

14
Ar įmonė vykdanti naftos produktų teršalų tvarkymo veiklą, kuri vykdo MTEP'inę veiklą gali būti 
pareiškėjais ar negali?

Tokia įmonė paraišką teikti gali, tačiau balai už projekto vykdymą gyvybės mokslų sektoriuje nebus suteikti. T.y. jei 
projektas vykdomas biotechnologijų srityje, bet biotechnologijos neskirtos būtent  medicinai, farmacijai ir tyrimams 
sveikatos priežiūros srityje, tuomet balų nesuteikiama.

15 Kurioje viešai prieinamoje vietoje galima pasižiūrėti planuojamos LVPA kvietimus 2021, 2022 m.

LVPA internetinės svetainės naujienų skiltyje, rekomenduotume užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Atsakingos 
ministerijos prieš kvietimus kviečia teikti pastabas ir pasiūlymus finansavimo sąlygų aprašams. Tokie kvietimai 
skelbiami ministerijų interneto svetainėse.

16 Koks turi būti min santykis proc. /mėn. projekte tarp MT ir EP veiklų?

Apraše proporcijos nėra nustatytos. Tai priklauso nuo projekto metu kuriamo produkto specifikos (pvz., 
biotechnologijų srities projektuose įprastai MT dalis būna didesnė nei EP dalis, o IT srities projektuose dažnai visas 
projektas apima tik EP veiklas).


