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Priemonės tikslas

Paskatinti šalies įmones 
investuoti į inovaciniams 
gaminiams, paslaugoms ar 
procesams kurti reikalingus 
MTEP, taip pat paskatinti 
įmonių plėtrą ir naujų 
inovacinių įmonių steigimąsi 
investuojant į MTEP ir 
inovacijų infrastruktūros 
kūrimą ir plėtrą. 



Priemonės naujovės

• Sumani specializacija;

• 2 etapų konkursas;

• Galimybė projekte vykdyti 2 veiklas;

• Pareiškėjais gali būti ir viešosios įstaigos, 
vykdančios MTEP veiklas.



Sumani specializacija

Energetika ir tvari aplinka – 6.708.000 Eur

Sveikatos technologijos ir biotechnologijos – 21.930.000 Eur

Agroinovacijos ir maisto technologijos – 10.524.000 Eur

Nauji gamybos procesai, medžiagos, technologijos –
15.156.000 Eur

Transportas, logistika ir informacinių ir ryšių technologijos –
2.604.000 Eur

Įtrauki ir kūrybinga visuomenė – 3.084.000 Eur



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/


2 etapų konkursas

Paraiškų 
teikimas I etapui 
– iki 2016-03-28

I etapas

(dalies 
tinkamumo 
finansuoti 

vertinimas –
MTEP ir sumani 
specializacija)

Seminaras dėl 
paraiškų 

teikimo II etapui

Paraiškų 
teikimas II 

etapui

II etapas

(visas 
tinkamumo 
finansuoti 

vertinimas)

II etapas 
(naudos ir 
kokybės 

vertinimas)



Pareiškėjai ir partneriai

Galimi pareiškėjai yra:

• privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);

• viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų 
institucijas).

Galimi partneriai yra:

• privatieji juridiniai asmenys;

• mokslo ir studijų institucijos.

Pareiškėjas ir partneris (-iai) vienas kito atžvilgiu turi būti savarankiškos
įmonės, jeigu pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą
už veiksmingą bendradarbiavimą.



Remiamos veiklos

• Moksliniai tyrimai ir (ar) eksperimentinė plėtra 
(MTEP);

• Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama 
naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir 
inovacijų infrastruktūra.



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.



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.



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.



Pavyzdys. Produkto naujumo 
pagrindimas

 Nauji vartai bus pranašesni ir aukštesnės kokybės
lyginant su konkurentais.

 Naujų pramoninių 1500 kg svorio priešgaisrinių
vartų nedegumo laikas bus iki 1,5 val., kai tuo tarpu
artimiausio rinkoje egzistuojančio analogo (gamintojas
Hormann) nedegumo laikas yra iki 1 val., o siūloma
trūkimo apsauga skirta vartams iki 1100 kg.



MTEP  ir inovacijų infrastruktūra (1)

MTEP vykdyti reikalinga infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
MTEP ir inovacijų infrastruktūra turi būti būtina planuojamai MTEP veiklai vykdyti.

Nefinansuojama mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų infrastruktūra.

Viešai prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri įtraukta į Atviros
prieigos centrų registrą, skelbiamą interneto svetainėje
http://www.mita.lt/lt/inovacijos/atviros-prieigos-centrai/.

Klasteriuose prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri finansuota
priemonės „Inoklaster LT+“ lėšomis ir skelbiama įgyvendinančiosios institucijos
interneto svetainėje www.lvpa.lt ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje
www.ukmin.lt.

http://www.mita.lt/lt/inovacijos/atviros-prieigos-centrai/
http://www.lvpa.lt/
http://www.ukmin.lt/


MTEP  ir inovacijų infrastruktūra (2)

Viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų
infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuria naudojimasis
yra efektyvus, t. y. naudojimasis tokia infrastruktūra nėra 10
procentų ir daugiau brangesnis nei įrangos įsigijimas.

Jeigu tam tikriems MTEP atlikti reikalinga akredituota MTEP ir
inovacijų infrastruktūra, tuomet papildomai laikoma, kad viešai
arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra
laikoma tokia infrastruktūra, kuri yra akredituota teisės aktų
nustatyta tvarka.



MTEP  ir inovacijų infrastruktūra (3)

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 (4)

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.



Šaltinis: priemonės „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ 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 inovacijų 
infrastruktūros 
sukūrimas ir (ar) plėtra

25 proc. 35 proc. 45 proc.



* Jei tenkinamos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsnio 6 punkto b papunktyje 
nurodytos sąlygos.
Šaltinis: priemonės „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ finansavimo sąlygų aprašas

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

Vykdoma veikla Didelė 
įmonė

Vidutinė 
įmonė

Labai maža 
ir maža 
įmonė

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

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

MTEP ir inovacijų 
infrastruktūros 
sukūrimas ir (ar) plėtra

25 proc. 35 proc. 45 proc.



Projekto dydis

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų 
suma yra:

• MTEP veiklai – 1 200 000 Eur

• MTEP ir inovacijų infrastruktūrai – 3 000 000 Eur

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



Finansavimo lėšų sumos apskaičiavimas

FS = 𝑀𝑇𝑥𝐹𝑀𝑇 + 𝐸𝑃𝑥𝐹𝐸𝑃 + 𝐼𝑥𝐹𝐼

FS – finansavimo lėšų suma;
MT – tinkamos finansuoti išlaidos MT veiklai;
EP – tinkamos finansuoti išlaidos EP veiklai;
I – tinkamos finansuoti išlaidos MTEP ir inovacijų 
infrastruktūrai;
FMT– finansuojamoji dalis MT veiklai;
FEP – finansuojamoji dalis EP veiklai;
FI – finansuojamoji dalis MTEP ir inovacijų infrastruktūrai.



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

Šaltinis: priemonės „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ 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. 



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:

MTEP veiklai:
1. Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos;
2. MTEP paslaugų, konsultavimo 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.

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 įranga;
4. Patentai, licencijos;
5. Įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.



Stebėsenos rodikliai

Privalomi stebėsenos rodikliai:
1. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius;
2. Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP 
projektams;
3. Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, 
skaičius arba
Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, 
skaičius;
4. Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai 
(koncepcijos);
5. Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų 
produktų, santykis su skirtomis investicijomis.

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



1 etapui – iki 2016 m. kovo 28 d.

Paraiškos 1 – 5 dalys (popierinė ir elektroninė versijos):
1. Duomenys apie paraišką;
2. Pareiškėjo duomenys;
3. Informacija apie partnerius;
4. Projekto veiklos teritorija;
5. Projekto aprašymas.

Dalinai užpildyta paraiškos forma

Verslo plano 1, 3 ir 4 dalys (popierinė ir elektroninė versijos):
1. Santrauka;
2. Planuojamų kurti (tobulinti) produktų aprašymas;
3. Produkto kūrimo (tobulinimo) planas.

http://lvpa.lt/upload/files/Intelektas/Dalinai uzpildyta paraiskos forma_Intelektas LT.pdf


VŠĮ LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA
www.lvpa.lt 

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


