
Inovacijų skatinimo iniciatyvos



Konkursas

IDĖJŲ BANKAS

Pateik verslo idėją, kuriai reikia mokslo!



Kam skirtas 

konkursas

Visiems turintiems idėjų: verslininkams, 

mokslininkams, kūrėjams, įmonėms ...

Įvairios taikymo sritys: nuo paslaugų iki pramonės

Idėjas paversti naujais produktais, paslaugomis ar 

verslu

Kaip ir kada?

Iki birželio 30 d.  idejubankas@mita.lt

Užpildyk formą MITA svetainei
http://mita.lrv.lt/lt/Forms/inovatyvios-verslo-idejos-paraiska

Prizas Verslo kelionė



Inostartas i

MOKSLININKAI

JAUNAS VERSLAS

PRODUKTAI

Biudžetas: 5 000 000 Eur
IDĖJOS



Remiamos 

veiklos

Idėjos vystymas (MTEP 2-6 etapai)

Produkto vystymas (MTEP 7-9 etapai)

Mokslininkų, tyrėjų įdarbinimas 

(prototipo sukūrimas)

Kvietimai

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei rajonų

SVV subjektams

Visiems kitiems SVV subjektams (išskyrus 

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestus bei rajonus)

2 000 000 Eur

3 000 000 Eur

Inostartas



Inočekiai i

MOKSLAS

VERSLAS



Tikslas

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti

mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti

MTEP veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę

veiklą ir pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo

teikiamomis galimybėmis.



Kodėl Inovaciniai čekiai

Paprastumas

Ryšiai, partnerystė

Nereikia investuoti į brangią įrangą

Naujausių mokslo žinių panaudojimas

Pirmas žingsnis inovacijų ir tarptautinių programų link

Maža nesėkmės rizika

Kam patiems ieškoti sprendimo, kai tą gali padaryti kiti?



Remiamos 

veiklos

Techninė galimybių studija

Moksliniai tyrimai ir (ar) eksperimentinė plėtra

Kokybės ženklas



Techninė galimybių studija

TGS – MTEP projekto galimybių vertinimas ir analizė, kuriais siekiama 

paremti sprendimų priėmimo procesą objektyviai ir racionaliai atskleidžiant 

jo stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, taip pat nustatant išteklius, 

kurių reikia jam įvykdyti, ir galiausiai jo sėkmės perspektyvas.

TGS rezultatas – dokumentas, aprašantis inovatyvių idėjų, metodų ir 

technologijų pavertimo naujais gaminiais ar paslaugomis arba procesais 

technologinio bei komercinio gyvybingumo tyrimą ir vertinimą.

Vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams!



MT
Nustatyti esminiai 

parametrai produktui 

kurti, įrodytas 

koncepcijos 

įgyvendinamumas

Koncepcijos 

įgyvendinamumo 

įrodymas / 

patvirtinimas

Žinių taikymo 

koncepcijos 

formulavimas

Suformuluota 

žinių taikymo, 

kitaip – produkto 

sukūrimo, 

koncepcija

Veikiantis pirminis 

maketas (proceso, 

paslaugos ir kt. 

modelis), parengtas 

meno objekto 

projektinis siūlymas

Maketo (modelio), 

meno objekto projekto 

kūrimas ir testavimas

Maketo (modelio) 

patikrinimas imituojant 

realias sąlygas, meno 

objekto projekto 

pristatymas 

visuomenei

Realioje veiklos 

aplinkoje veikiantis 

maketas (modelis), 

paruoštas meno 

objekto projektas



EP
Galutinis prototipas 

(galutinė proceso, 

sistemos, paslaugos, 

žmogaus, kultūros ar 

visuomenės problemų 

sprendinio versija)

Prototipo 

(bandomosios 

versijos) 

demonstravimas

Prototipo 

(bandomosios 

versijos) kūrimas

Prototipas 

(prototipai, 

bandomosios 

proceso, 

sistemos, 

paslaugos, 

žmogaus, kultūros 

ar visuomenės 

problemų 

sprendinio 

versijos)

Pagaminta galutinio 

produkto bandomoji 

partija, išbandyta 

galutinė versija

Bandomosios partijos 

gamyba (versijos 

galutinis išbandymas)

Sukurto naujo produkto 

įvertinimas (bandomieji 

sukurto naujo produkto 

pavyzdžiai, įvertinti 

vartotojo ir (arba) 

užsakovo)

Įvertinta galutinio 

produkto bandomoji 

partija



Kokybės ženklas

Projektai, turintys Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą (angl. 

„Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę 

„MVĮ instrumentas“, bet negavę paramos priemonės „MVĮ 

instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, komercinių 

galimybių įvertinimo veikloms)



Tinkami pareiškėjai

Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas)

Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo

įgyvendinančiojoje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus,

turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau –

MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP

projektų ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki

paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių

eurų).
Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo

įgyvendinančiojoje institucijoje dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus,

kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo

yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų), arba neturintis

patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP

veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki

paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų).



Projektai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 12 mėn. (TGS ir Kokybės

ženklui), iki 24 mėn. (MTEP).

Projektas prisideda prie Sumanios specializacijos programos krypčių

ir jų prioritetų įgyvendinimo, plėtojant MTEP sritis.

Paslauga įsigyta iš Mokslo ir studijų institucijos.

Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 1

mėnesį nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.



Sumani specializacija

Energetika ir tvari 
aplinka

Sveikatos 
technologijos ir 
biotechnologijos

Agroinovacijos ir 
maisto 

technologijos

Nauji gamybos 
procesai, medžiagos 

ir technologijos

Transportas, 
logistika, 

informacinės ir ryšių 
technologijos

Įtrauki ir kūrybinga 
visuomenė



3 kvietimai teikti paraiškas

Nr. 01 – 1 mln. Eur pradedantiesiems inovatoriams.

Nr. 02 – 1mln. Eur brandiesiems inovatoriams.

Nr. 03 – 0,5 mln. Eur turintiems „Kokybės ženklą“.



Finansavimas

Fiksuotoji suma

Fiksuotoji suma, 

kai PVM yra 

netinkamas 

finansuoti

Fiksuotoji suma, 

kai PVM yra 

tinkamas 

finansuoti

Kokybės ženklas 71.429 €

Techninės galimybių studijos nepatyrusiems

inovatoriams
7.305 € 7.478 €

Techninės galimybių studijos patyrusiems

inovatoriams
26.722 € 27.354 €

Moksliniai tyrimai nepatyrusiems inovatoriams 12.801 € 13.153 €

Moksliniai tyrimai patyrusiems inovatoriams 46.826 € 48.114 €

Eksperimentinės plėtros projektai

nepatyrusiems inovatoriams
20.225 € 20.845 €

Eksperimentinės plėtros projektai patyrusiems

inovatoriams
73.984 € 76.252 €



PVM tinkamumas finansuoti

PVM laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei

projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka neturi galimybės

jo įtraukti į PVM atskaitą.

PVM laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei

projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka turi galimybę jį

įtraukti į PVM atskaitą ir nesvarbu, ar konkretus projekto

vykdytojas faktiškai pasinaudos teise į atskaitą.



Finansuojamoji dalis

Didelė 

įmonė
Vidutinė įmonė

l. maža / maža 

įmonė

TGS / MT 50 % 60 % 70 %

EP 25 % 35 % 45 %

Kokybės ženklas 50 %



Paraiškos teikimas

Tęstinė atranka iki 2020-09-30

Teikiamos naudojantis Duomenų mainų svetaine (DMS) 

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

Jei pareiškėjas kvietimo metu pateikia daugiau nei vieną paraišką, 

vertinama anksčiau pateikta paraiška, kitos paraiškos atmetamos.

Pareiškėjas turi teisę teikti kitą paraišką, jei ankstesnė paraiška yra 

atmetama arba pabaigus projektą (projekto finansavimo pabaiga 

laikoma paskutinio atlikto mokėjimo projekto vykdytojui data). 

TGS = vienas pareiškėjas vieno kvietimo metu gali įgyvendinti tik 

vieną projektą.



Mokėjimai projektų vykdytojams

MITA sumoka projektų vykdytojams už pasiektus

rezultatus per 60 dienų po veiklų užbaigimo ir reikalingų

dokumentų pateikimo.



Kaip susirasti reikiamus 

dokumentus?

https://mita.lrv.lt/

http://www.esinvesticijos.lt/

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

Visuotinės dotacijos skyriaus vyr. specialistė Ieva Kalpokaitė,

tel. Nr. (+370 5) 2 644 712, el. p. ieva.kalpokaite@mita.lt.



A. Goštauto g. 12-219, Vilnius

Tel. (8 5) 2644 708

El. p. info@mita.lt


