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Inočekiai. Finansavimo TIKSLAS

Skatinti VERSLĄ ir MOKSLĄ užmegzti pirminius kontaktus

Tęsti MOKSLUI ir VERSLUI bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas

Skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti

VERSLO ir MOKSLO bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis



Inočekiai. Finansuojamos VEIKLOS

Techninės galimybių studijos parengimo paslaugų įsigijimas

(veikla 10.1)

MTEP paslaugų įsigijimas (veikla 10.3)

Projektams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės

ženklą („Seal of Excellence) pagal programos „Horizontas 2020“

priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos

priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms

(techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms),

įgyvendinti (veikla 10.2)



Inočekiai. Galimi PAREIŠKĖJAI

Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys

vykdyti MTEP veiklas (partneriai NEGALIMI)

Pradedantysis inovatorius

o vykdo veiklą mažiau nei 1 metus arba neturi patirties MTEP srityje; ir

o turi metinių veiklos pajamų ne mažiau kaip 3 tūkst. Eur

Brandusis inovatorius

o vykdo veiklą ilgiau nei 1 metus + turi patirties MTEP srityje*; ir

o turi metines pajamas ne mažesnes kaip 10 tūkst. Eur

* per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų.



Inočekiai. DYDŽIAUSIA galima projektui TINKAMŲ 

FINANSUOTI IŠLAIDŲ SUMA 

TGS rengimui (veikla 10.1):

o 7.305 Eur (7.478 Eur jei PVM negali susigrąžinti), jei yra pradedantysis inovatorius

o 26.722 Eur (27.354 Eur jei PVM negali susigrąžinti), jei yra brandus inovatorius

Mokslinių tyrimų veiklos įgyvendinti (veikla 10.3):

o 12.801 Eur (13.153 Eur jei PVM negali susigrąžinti), jei yra pradedantysis inovatorius

o 46.826 Eur (48.114 Eur jei PVM negali susigrąžinti), jei yra brandus inovatorius

Eksperimentinės plėtros veikloms įgyvendinti (veikla 10.3):

o 20.225 Eur (20.845 Eur jei PVM negali susigrąžinti), jei yra pradedantysis inovatorius

o 73.984 Eur (76.252 Eur jei PVM negali susigrąžinti), jei yra brandus inovatorius.

Kokybės ženklo projekto veikloms įgyvendinti (veikla 10.2) – 71.429 Eur



Inočekiai. Paramos INTENSYVUMAS

Veik-

los nr.
Remiama veikla

DYDŽIAUSIA galima FINANSUOJAMOJI DALIS 

pagal valstybės pagalbos gavėjo statusą

Didelė įmonė Vidutinė įmonė
Labai maža ar 

maža įmonė

10.1 Techninėms galimybių studijoms atlikti 50 proc.* 60 proc.* 70 proc.*

10.3 Moksliniams tyrimams (TPL 2-5) 50 proc.* 60 proc.* 70 proc.*

10.3 Eksperimentinei plėtrai (TPL 6-9) 25 proc.* 35 proc.* 45 proc.*

10.2
Kokybės ženklo projektams („Seal of

Excellence“)
50 proc.*

* nuo Aprašo 5 priede 6 punkte nurodytų fiksuotųjų sumų.



Projektas turi atitikti bent vieną TEMINĮ SPECIFIŠKUMĄ, nustatytą Prioritetinių mokslinių

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) KRYPČIŲ ir jų

PRIORITETŲ konkrečiame VEIKSMŲ PLANE.

6.
Kryptys

20.
Prioritetų

+100.

Teminių

spec.

Sumanios specializacijos programa (LR

Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr.

411) ir veiksmų planai (spausti čia)

Inočekiai. Atitikimas „Sumaniai specializacijai“ (1)

http://sumani2020.lt/apie-sumania-speciaizacija/prioritetai


 Projektų įgyvendinimo trukmė:

o ne ilgesnė nei 12 mėn. 10.1 ir 10.2 veikloms (+2 mėn. maksimalus pratęsimas)

o ne ilgesnė nei 24 mėn. 10.3 veiklai (+6 mėn. maksimalus pratęsimas)

 Paraiškų teikimo terminas: iki 2020-09-30, t. y. atviras visą laikotarpį

 Paraiškos teikiamos: per DMS (nuoroda: https://dms2014.finmin.lt/dms/#/)

 Kvietimai:

o 1 mln. Eur pradedantiesiems inovatoriams

o 3 mln. Eur brandiesiems inovatoriams (padidinta suma)

o 0,5 mln. Eur turintiems Kokybės ženklą

 Projektų startas: projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per

1 mėnesį nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

Inočekiai. KITA (1)



 Paramos lėšų išmokėjimas: Įgyvendinančioji institucija (MITA) sumoka projektų

vykdytojams už pasiektus rezultatus per 60 dienų po veiklų užbaigimo ir

reikalingų dokumentų pateikimo (avansas nenumatytas).

 Paraiškų skaičius:

o Jei pareiškėjas kvietimo metu pateikia daugiau nei 1 paraišką, vertinama

anksčiau pateikta paraiška, kitos atmetamos.

o Pareiškėjas turi teisę teikti kitą paraišką, jei ankstesnė paraiška yra atmetama

arba pabaigus projektą (projekto finansavimo pabaiga laikoma paskutinio

atlikto mokėjimo projekto vykdytojui data).

o 10.1 veiklą vienas pareiškėjas vieno kvietimo metu gali įgyvendinti tik vieną

projektą.

Inočekiai. KITA (3)



Inostartas i

MOKSLININKAI

JAUNAS VERSLAS

PRODUKTAI

Biudžetas: 5 000 000 Eur IDĖJOS



Inostartas. Finansavimo TIKSLAS

Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų

KŪRIMĄSI ir PLĖTRĄ užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir

paslaugų vystymą

Skatinti įmonių SAVARANKIŠKUMĄ vykdant MTEP darbus įmonės

viduje



Inostartas. Finansuojamos VEIKLOS

Idėjos vystymas (rezultatas – sukurtas prototipas), vykdant MTEP

veiklų 2-6 etapus pagal MTEP etapų klasifikacijos aprašą

Produkto vystymas (rezultatas – įvertinta galutinio produkto

bandomoji partija), vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus pagal MTEP

etapų klasifikacijos aprašą

Tyrėjų / mokslininkų įdarbinimas ir kartu vystomi įmonės

produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.



Inostartas. Galimi PAREIŠKĖJAI

Idėjos vystymui – SVV subjektai veikiantys iki 12 mėn. nuo veiklos

registravimo dienos (12 veiklos mėnesių MVĮ atveju skaičiuojami nuo veiklos

registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo

liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo

mokesčių administratoriuje dienos) (10.1 veikla)

Produkto vystymui – SVV subjektai, veikiantys 12 - 36 mėn. nuo veiklos

registravimo dienos (-//-), metinė apyvarta ne mažesnė kaip 15 000 tūkt. Eur.

(10.3 veikla)

Tyrėjų / mokslininkų įdarbinimui – Žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne

mažiau kaip 12 mėn. nuo veiklos registravimo dienos, metinė apyvarta ne

mažesnė kaip 15 000 tūkt. Eur. (10.2 veikla)



Inostartas. FINANSAVIMAS (1)

DU =
FĮ×H

12
×M;

V10.1; 10.3[GTM;HSM](be PVM)=(DU+DU×FN [GTM;HSM](be PVM) );

V10.1; 10.3[GTM;HSM](su PVM)=(DU+DU×FN [GTM;HSM](su PVM) );

V10.2 = DU



Inostartas. FINANSAVIMAS (2)

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS yra projekto vykdymo išlaidos paslaugoms, autoriniams

darbams, prekėms (medžiagoms ir trumpalaikiam turtui), projektą vykdančio personalo darbo

užmokesčio išlaidos (idėjos ir produkto vystymo veikloms) ir projektą vykdančio personalo darbo

užmokesčio išlaidos (mokslininko / tyrėjo įdarbinimo veiklai).



Inostartas. Paramos INTENSYVUMAS

Veikla Pareiškėjo statusas

Vilnius, Kaunas, 

Klaipėda

ir jų rajonai

Visi, išskyrus Vilnių, 

Kauną, Klaipėdą

ir jų rajonus

Idėjos vystymas SVV 70 % 85 %

Produkto vystymas SVV 65 % 80 %

Mokslininko 

įdarbinimas

Labai maža ar maža 

įmonė
60 % 70 %

Vidutinė įmonė 50 % 60 %



 Projektų įgyvendinimo trukmė:

o Inovatyvaus verslo pradžios projektų trukmė iki 12 mėn.* (10.1 veiklai)

o Inovatyvaus verslo plėtros projektų trukmė iki 18 mėn.* (10.3 veiklai)

o Tyrėjų / mokslininkų įdarbinimo projektų trukmė iki 24 mėn.* (10.2 veiklai)

* + 3 mėn. maksimalus pratęsimas

 Paraiškų teikimo terminas: iki 2020-09-30, t. y. atviras visą laikotarpį

 Paraiškos teikiamos: per DMS (nuoroda: https://dms2014.finmin.lt/dms/#/)

 Kvietimai:

o 2 mln. Eur SVV subjektams, veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose

ir rajonuose

o 3 mln. Eur SVV subjektams, veiklą vykdantiems visose Lietuvos savivaldybėse,

išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose

Inostartas. KITA (1)



 Projektų startas: projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 1

mėnesį nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

 Paramos lėšų išmokėjimas: Įgyvendinančioji institucija (MITA) sumoka projektų

vykdytojams už pasiektus rezultatus per 60 dienų po veiklų užbaigimo ir reikalingų

dokumentų pateikimo. Yra galimybė gauti 30 proc. avansą*.

Inostartas. KITA (2)



https://mita.lrv.lt/

http://www.esinvesticijos.lt/

https://dms2014.finmin.lt/dms/#/

Kaip susirasti reikiamus dokumentus?

https://dms2014.finmin.lt/dms/#/


A. Goštauto g. 12-219, Vilnius

Tel. (8 5) 2644 708

El. p. info@mita.lt


