
SmartInvest LT+

Mokslo ir inovacijų projektų skyrius



Priemonės tikslas

Pritraukti į Lietuvą užsienio 
investicijas mokslinių tyrimų 
ir (ar) eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų (toliau –
MTEPI) srityje pagal 
Prioritetines mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) 
plėtros ir inovacijų raidos 
(sumaniosios specializacijos) 
kryptis



Projekto dydis

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas

• MTEP veiklai – 3 000 000 Eur    

• MTEP ir inovacijų infrastruktūrai – 6 500 000 Eur

• Organizacinių ir procesų inovacijų diegimui –
500 000 Eur

Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų 
suma yra 50 000 Eur.



Pareiškėjai ir partneriai(1)

Galimi pareiškėjai yra:
• Lietuvos įmonė, kuriam užsienio investuotojas daro

lemiamą įtaką
• užsienio įmonė, kuri iki projekto finansavimo ir

administravimo sutarties pasirašymo turi įregistruoti
įmonę Lietuvoje (projekto vykdytoją), kuriai turės
lemiamą įtaką.

Galimi partneriai „minkštosioms“ veikloms yra:
• privatieji juridiniai asmenys;
• mokslo ir studijų institucijos.



Pareiškėjai ir partneriai(2)

Pareiškėjas ir partneris (-iai) vienas kito atžvilgiu
turi būti savarankiškos įmonės, jeigu
pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies
padidinimą už veiksmingą bendradarbiavimą
vykdant mokslinius tyrimai ir (ar)
eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP).

Didelė įmonė veiklą, susijusią su procesų ir
organizacinių inovacijų diegimu, gali įgyvendinti tik
su partneriu MVĮ.



Lemiama įtaka

padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar
turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl
kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos,
organų sprendimų ar personalo sudėties

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 str.



Atitikimas sumaniai specializacijai

vertinama, ar projektas prisideda prie sumaniosios
specializacijos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos ir atitinka bent vieno konkretaus
prioriteto veiksmų plane nustatytą bent vieną
prioriteto teminį specifiškumą.

Veiksmų planai: www.sumani2020.lt

http://www.sumani2020.lt/


Sumani specializacija

Energetika ir tvari aplinka

Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

Agroinovacijos ir maisto technologijos

Nauji gamybos procesai, medžiagos, technologijos

Transportas, logistika ir informacinių ryšių technologijos

Įtrauki ir kūrybinga visuomenė



Kiti taikomi specialieji projektų atrankos 
kriterijai

Nurodyti priemonės „SmartInvest LT+“ aprašo 27 punkto papunkčiuose:
• ne mažiau kaip 20 procentų sukuriamų naujų darbo vietų bus skirtos 

tyrėjų darbo vietoms. Sukurtos naujos darbo vietos bus išlaikomos ne 
mažiau kaip 5 metus (MVĮ atveju – ne mažiau kaip 3 metus) nuo 
pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos. 

• investuotojo vidutinės metinės pajamos (įskaitant investuotojo 
įmonių grupės pajamas) per paskutinius 3 finansinius metus iki 
paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 1 000 000 Eur, o investicijos 
į MTEPI sritį per šį laikotarpį bent vienais finansiniais metais sudarė ne 
mažiau nei 1 procentą vidutinių metinių pajamų.

• investuotojas MTEPI veiklą vykdo ne mažiau nei 1 metus. 



Įmonių grupė

patronuojanti įmonė ir jos dukterinės įmonės.
Dukterinė įmonė – įmonė, kuriai kita įmonė gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį
10. Tiesioginis lemiamas poveikis įmonei – lemiamas poveikis kitai įmonei, atsirandantis dėl bent 
vienos iš šių sąlygų:
1) įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę dalyvių balsavimo teisių;
2) įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, turi teisę rinkti arba atšaukti tos kitos įmonės vadovą, 
daugumą valdymo ar priežiūros organo narių;
3) įmonė turi teisę kitai įmonei daryti lemiamą poveikį pagal su šia įmone sudarytą sutartį arba pagal 
steigimo sutartį ar įstatus;
4) įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, pagal susitarimus su kitais tos kitos įmonės dalyviais gali 
spręsti, kaip panaudoti daugiau kaip pusę tos įmonės dalyvių balsų

Netiesioginis lemiamas poveikis įmonei – lemiamas poveikis įmonei, daromas kitos įmonės per savo 
dukterines įmones arba dukterinių įmonių dukterines įmones dėl bent vienos iš šio straipsnio 10 
dalyje nustatytų sąlygų

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 1 dalis



Remiamos veiklos

• Tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas, 
MTEPI infrastruktūrą bei procesų ir 
organizacines inovacijas.

• Projekto veiklos vykdomos Lietuvos 
Respublikoje.         



Moksliniai tyrimai –

• suplanuoti moksliniai tyrimai arba labai svarbūs
tyrimai, kuriais siekiama įgyti naujų žinių ir
gebėjimų, reikalingų naujiems produktams,
procesams ar paslaugoms kurti arba esamiems
produktams, procesams ar paslaugoms labai
patobulinti*.

• taikomieji moksliniai tyrimai taip pat yra originalūs
eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai,
pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams
tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti**.

* Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 85 punktas
** Frascati vadovas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2002



Eksperimentinė plėtra –

• mokslinių, technologinių, verslo ir kitų atitinkamų
žinių bei gebėjimų įgijimas, sujungimas,
formavimas ir taikymas siekiant sukurti naujus arba
patobulintus produktus, procesus arba paslaugas*.

• mokslinių tyrimų ir praktinės patirties sukauptu
pažinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas –
kurti naujas medžiagas, produktus ar įrenginius,
diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš
esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus**

* Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 85 punktas

** Frascati vadovas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2002



Organizacinės ir procesų inovacijos –

• procesų inovacijų diegimas - naujo arba labai 
patobulinto gamybos arba pateikimo būdo 
diegimas (įskaitant svarbius technologijų, 
įrenginių arba programinės įrangos pakeitimus);

• organizacinių inovacijų diegimas – naujo 
organizacinio metodo taikymas įmonės verslo 
praktikoje, organizuojant darbo vietas arba 
išorės santykių srityse



MTEP NUSTATYMAS PROJEKTE

1.FRASCATI VADOVAS*

Tam, kad projektas būtų laikomas MTEP, jis turi būti užbaigiamas priklausomai nuo mokslinės ir/arba 
technologinės pažangos, o projekto tikslu turi būti sistemingas mokslinės ir/ar
technologinės problemos sprendimas. 

Pagrindinis kriterijus, pagal kurį MTEP veikla FRASCATI vadove atskiriama nuo su ja susijusių veiklos 
rūšių, yra tas, kad turi būti apčiuopiamas naujumo elementas bei mokslinio ir/arba technologinio 
neapibrėžtumo sprendimas, t. y. kai asmeniui gerai susipažinusiam su visiems prieinamomis 
pagrindinėmis žiniomis konkrečioje srityje, problemos sprendimas nėra lengvai matomas. 

FRASCATI vadove yra nurodyta, kas gali būti priskiriama MTEP veikloms ir kas nepatenka į MTEP veiklos 
sritį.

*http://www.mii.lt/files/frascati_maketas_final_su_virseliais.pdf

http://www.mii.lt/files/frascati_maketas_final_su_virseliais.pdf


Pavyzdys. MTEP veiklos pagrindimas

 Siekiant sukurti pasaulyje unikalius lazerinius
diodus bus vykdomos MTEP veiklos.

 Siekiant sukurti pilotinius Fabry-Perot lazerinius
diodus (mažos galios) 2,9 – 3,0 μm bangų ruože, bus
vykdomas modeliavimas, epitaksinių hererostruktūrų
auginimas, plokštelių su epitaksiniais sluoksniais
mikroapdirbimas, korpusavimas ir charakterizavimas.



MTEP  ir inovacijų infrastruktūra (1)

MTEP ir inovacijų infrastruktūra turi būti būtina planuojamai MTEP veiklai vykdyti.



MTEP  ir inovacijų infrastruktūra (2)

Jei pagalba suteikiama gamybos procesui iš esmės pakeisti,
tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su
modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius
finansinius metus.

Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos
finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo
turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų
pradžią.



MTEP  ir inovacijų infrastruktūra (3)

Jeigu projekto metu sukurtą MTEP ir inovacijų infrastruktūrą
planuojama panaudoti gamyboje, Priemonės lėšomis gali būti
finansuojama tokios infrastruktūros kūrimo ir įrengimo išlaidų
dalis, kuri bus proporcinga planuojamam infrastruktūros
panaudojimui tik MTEP vykdyti.

Kuriamos infrastruktūros proporcingumas MTEP veikloms
nustatomas vertinant kuriamos infrastruktūros panaudojimo
laiko santykį išimtinai MTEP ir kitoms, nesusijusioms su MTEP,
veikloms.



Pavyzdys. MTEP ir gamybai naudojamos 
infrastruktūros poreikio pagrindimas

 Įranga SMT detalių surinkimui bus naudojama prototipo
gamybai.

 Automatinės SMT komponentų montavimo mašinos
(pick&place) su 20 ričių laikiklių (feeder) reikia prototipo
mikroschemos sukūrimui, kadangi esant sudėtingai
mikroschemai labai svarbus yra ne mažesnis nei 97 proc.
tikslumas (kurio nėra galimybės pasiekti rankiniu lituokliu) ir
galimybė išbandyti realiomis sąlygomis.



Tinkamų finansuoti išlaidų pasidalinimas,
vykdant MTEP veiklą ir esant veiksmingam 
bendradarbiavimui

Šaltinis: priemonės „SmartInvest LT+“ finansavimo sąlygų aprašas

Pareiškėjas turi 
padengti

Privatus 
juridinis asmuo 
turi padengti

MSI turi 
padengti

Jei projektas įgyvendinamas su 
partneriu – privačiu juridiniu 
asmeniu

Ne mažiau kaip 
50 proc. ir ne 
daugiau kaip 70 
proc.

Ne mažiau kaip 
30 proc. ir ne 
daugiau kaip 50 
proc. 

----

Jei projektas įgyvendinamas su 
partneriu – mokslo ir studijų 
institucija (MSI)

Ne mažiau kaip 
50 proc. ir ne 
daugiau kaip 90 
proc.

---- Ne mažiau kaip 
10 proc. ir ne 
daugiau kaip 50 
proc. 

Jei projektas įgyvendinamas su 
partneriais – su privačiu juridiniu 
asmeniu ir MSI

Ne mažiau kaip 
50 proc. ir ne 
daugiau kaip 60 
proc.

Ne mažiau kaip 
30 proc. ir ne 
daugiau kaip 40 
proc. 

Ne mažiau kaip 
10 proc. ir ne 
daugiau kaip 20 
proc. 



Šaltinis: priemonės „SmartInvest LT+“ finansavimo sąlygų aprašas

Finansuojamoji dalis (proc.), kai 
projektas įgyvendinamas be partnerių

Vykdoma veikla Didelė 
įmonė

Vidutinė 
įmonė

Labai maža 
ir maža 
įmonė

Moksliniai tyrimai 50 proc. 60 proc. 70 proc.

Eksperimentinė plėtra 25 proc. 35 proc. 45 proc.

MTEP ir infrastruktūros 
sukūrimas ir (ar) plėtra

25 proc. 35 proc. 45 proc.

Procesų ir organizacinių 
inovacijų diegimas

- 50 proc. 50 proc. 



* Jei tenkinamos BBIR 25 straipsnio 6 punkto b papunktyje nurodytos sąlygos
** Jei tenkinamos BBIR 29 straipsnio 2 punkto sąlyga
Šaltinis: priemonės „SmartInvest LT+“ finansavimo sąlygų aprašas

Finansuojamoji dalis (proc.), kai 
projektas įgyvendinamas su partneriu
Vykdoma veikla Didelė 

įmonė
Vidutinė 
įmonė

L. maža ir maža 
įmonė

Moksliniai tyrimai* 65 proc. 75 proc. 80 proc.

Eksperimentinė plėtra* 40 proc. 50 proc. 60 proc.

Procesų ir 
organizacinių inovacijų 
diegimas

15 proc. ** 50 proc. 50 proc. 



Finansavimo lėšų sumos apskaičiavimas

FS = 𝑀𝑇𝑥𝐹𝑀𝑇 + 𝐸𝑃𝑥𝐹𝐸𝑃 + 𝐼𝑥𝐹𝐼+G𝑥F𝐺
FS – finansavimo lėšų suma;
MT – tinkamos finansuoti išlaidos MT veiklai;
EP – tinkamos finansuoti išlaidos EP veiklai;
I – tinkamos finansuoti išlaidos MTEP ir inovacijų 
infrastruktūrai;
G – tinkamos finansuoti išlaidos inovacijų diegimo veiklai;
FMT– finansuojamoji dalis MT veiklai;
FEP – finansuojamoji dalis EP veiklai;
FI – finansuojamoji dalis MTEP ir inovacijų infrastruktūrai;
F𝐺 – finansuojamoji dalis inovacijų diegimo veiklai.



Pavyzdys. Projektas įgyvendinamas su 
partneriu – privačiu juridiniu asmeniu

300.000

700.000MT 
veiklai –
400.000 

MT 
veiklai –
200.000

EP 
veiklai –
100.000

EP 
veiklai –
300.000

Finansavimo lėšų suma – 150.000
Nuosavas indėlis – 150.000

Finansavimo lėšų suma – 300.000
Nuosavas indėlis – 100.000

Pareiškėjas – vidutinė įmonė. Finansuojamoji dalis MT veiklai – 75 proc., EP veiklai – 50 proc.

Finansavimo lėšų suma –
160.000

Nuosavas indėlis – 40.000

Finansavimo lėšų suma – 60.000
Nuosavas indėlis – 40.000

Partneris – maža įmonė. Finansuojamoji dalis MT veiklai – 80 proc., EP veiklai – 60 proc.



Pavyzdys. Projektas įgyvendinamas su 
partneriu – MSI (negauna finansavimo)

100.000

900.000MT 
veiklai –
600.000 

MT 
veiklai –
60.000

EP 
veiklai –
40.000

EP 
veiklai –
300.000

Finansavimo lėšų suma – 150.000
Nuosavas indėlis – 150.000

Finansavimo lėšų suma – 450.000
Nuosavas indėlis – 150.000

Pareiškėjas – vidutinė įmonė. Finansuojamoji dalis MT veiklai – 75 proc., EP veiklai – 50 proc.

Finansavimo lėšų suma – 0

Finansavimo lėšų suma – 0

Partneris – mokslo ir studijų institucija, prisidedanti savanorišku darbu.



Pavyzdys. Projektas įgyvendinamas su 
partneriu – MSI (gauna finansavimą)

100.000

900.000MT 
veiklai –
600.000 

MT 
veiklai –
60.000

EP 
veiklai –
40.000

EP 
veiklai –
300.000

Finansavimo lėšų suma – 150.000
Nuosavas indėlis – 150.000

Finansavimo lėšų suma – 450.000
Nuosavas indėlis – 150.000

Pareiškėjas – vidutinė įmonė. Finansuojamoji dalis MT veiklai – 75 proc., EP veiklai – 50 proc.

Finansavimo lėšų suma –
39.000

Nuosavas indėlis – 21.000

Finansavimo lėšų suma – 16.000
Nuosavas indėlis – 24.000

Partneris – mokslo ir studijų institucija, turinti didelės įmonės statusą. Finansuojamoji dalis 
MT veiklai – 65 proc. EP veiklai – 40 proc.



Tinkamos finansuoti išlaidos (I):

MTEP veiklai:
1. Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos;
2. MTEP paslaugų, konsultavimo paslaugų įsigijimo išlaidos; (1+2 ne daugiau 75 proc. 

išlaidų)
3. Sąnaudos medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems 

produktams;
4. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos;
5. Darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
6. Įrangos nuomos ir patalpų nuomos išlaidos;
7. Netiesioginės išlaidos (6+7 ne daugiau 10 proc. išlaidų)

MTEP ir inovacijų infrastruktūrai:
1. MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos, rekonstravimo, 

kapitalinio remonto išlaidos;
2. Baldai tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms;
3. Kompiuterinė technika ir programinė įrangai (ne daugiau 50 proc. veiklai skirtų 

išlaidų);
4. Patentai, licencijos;
5. Įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (2-5 galima finansinė nuoma, kai 

turtas išperkamas per projekto įgyvendinimo laikotarpį)



Tinkamos finansuoti išlaidos (II):

Procesų ir organizacinių inovacijų diegimui:

1. Žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos;

2. MTEP paslaugų įsigijimo išlaidos;

3. Sąnaudos medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems 
produktams;

4. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos;

5. Darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;

6. Įrangos nuomos ir patalpų nuomos išlaidos;

7. Netiesioginės išlaidos: projektą administruojančių asmenų DU, su administravimo 
reikmėmis susijusių prekių.



Stebėsenos rodikliai

Privalomi stebėsenos rodikliai (4):
1. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius;
2. Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP 
projektams;
3. Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, 
skaičius; 
4. Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos.

Pasirinktini stebėsenos rodikliai:
1. Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius;
2. Investicijas  gavusiose  įmonėse  naujai  sukurtos ilgalaikės darbo vietos 

(produkto rodiklis);
3. Investicijas  gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai 

(koncepcijos) (teikiamas siūlymas Ūkio ministerijai įtraukti į privalomų paketą);
4. Verslo  sektoriaus  išlaidos  MTEP,  tenkančios  vienam gyventojui



Projekto naudos ir kokybės vertinimas
PROJEKTO METU ARBA ĮGYVENDINUS PROJEKTĄ SUKURTO PRODUKTO 
(INOVACIJOS) REIKŠMINGUMO LYGIS*

1. PRODUKTO (INOVACIJOS) REIKŠMINGUMO LYGIS

Formulė – X=4+0,6*R+0,2*Į

2. PASAULINIO LYGIO INOVACIJA

Jeigu projekto įgyvendinimo metu arba per 3 metus po projekto įgyvendinimo 
bus sukurti 2 arba daugiau produktų, kurie nauji pasaulio lygmenyje, projektui 
skiriami 5 balai. 
Jeigu projekto įgyvendinimo metu arba per 3 metus po projekto įgyvendinimo 
bus sukurtas 1 produktas, kuris naujas pasaulio lygmenyje, projektui skiriami 4 
balai.

*Nustatoma pagal Oslo vadovą (57 psl. 6 skyrius - Novelty and Diffusion) –
http://www.oecd.org/sti/inno/oslomanualguidelinesforcollectingandinterpreti
nginnovationdata3rdedition.htm
(Oslo mannual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3 rd
Edition, OECD, Eurostat, 2005)

http://www.oecd.org/sti/inno/oslomanualguidelinesforcollectingandinterpretinginnovationdata3rdedition.htm


VŠĮ LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA
www.lvpa.lt 

Mokslo ir inovacijų projektų skyrius
Tel.: (8 5) 268 7434
El. paštas S.Trinkunaite@lvpa.lt


