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Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymą
Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo
sąlygų aprašas Nr. 1 nauja redakcija nedėstomas):
„LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS
PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-MITA-T-852
„INOSTARTAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1
PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,
t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).“
2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų
aprašą Nr. 1:
2.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerija (toliau – Ministerija) ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
(toliau – įgyvendinančioji institucija).“
2.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
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„8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 506 886 Eur (keturių milijonų
penki šimtai šešių tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šešių eurų) Europos regioninės plėtros
fondo lėšų. Pagal Aprašą numatoma skelbti 2 kvietimus teikti paraiškas gauti finansavimą: pagal
pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 2 000 000 Eur (dviejų milijonų eurų) SVV
subjektams, veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose, pagal antrąjį
kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 2 506 886 Eur (dviejų milijonų penki šimtai šešių
tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šešių eurų) SVV subjektams, veiklą vykdantiems visose
Lietuvos savivaldybėse, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose. Jeigu paskelbus
kvietimą pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu
kvietimui skirta lėšų suma, įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime
numatytos kvietimo finansavimo sumos padidinimo. Ministerijai pritarus kvietimo suma gali būti
padidinta, trūkstamą lėšų sumą paėmus iš kitam kvietimui numatytos ir priemonei skirtos
nepanaudotos lėšų sumos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame
Aprašo punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos
Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“
2.3. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:
„40. Tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto vykdymo išlaidos paslaugoms, autoriniams
darbams, prekėms (medžiagoms ir trumpalaikiam turtui), projektą vykdančio personalo darbo
užmokesčio išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos
(toliau – darbo užmokesčio išlaidos)(kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (arba) 10.3 papunkčiuose
nurodytos veiklos) ir projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos (kai vykdoma Aprašo
10.2 papunktyje nurodyta veikla).“
2.4. Pakeičiu 3 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui pagal pareiškėją.
Planuojama
Gautos
Valstybės Informacija apie Valstybės
gauti
valstybės pagalbos
valstybės
pagalbos
valstybės
pagalbos teikėjas
pagalbos
suteikimo
pagalbos
suma
suteikimą,
data“
suma (ne iš
teikimo
Lietuvos
pagrindą
Respublikos
ekonomikos
ir inovacijų
ministerijos)
2.1. Kita valstybės
pagalba
projektui
finansuoti
2.2. Numatoma gauti
de minimis pagalba
projektui įgyvendinti
(nurodyti išlaidas,
kurioms numatoma
gauti de minimis
pagalbą)
2.3. Kita įvairių formų
valstybės finansinė
parama juridiniams
asmenims (valstybės
suteiktos garantijos,
mikrokreditai,
garantuotų paskolų
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palūkanų
kompensavimas, kita)
2.5. Pakeičiu 4 priedo 1.1. papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos arba su darbo santykiais ar jų
esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos (toliau – darbo užmokesčio išlaidos), kurios
nustatytos remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. vasario 19 d. patvirtinta
Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų
įkainių nustatymo tyrimo ataskaitos (toliau – Darbo užmokesčio tyrimo ataskaita) rezultatais;“.
2.6. Pakeičiu 6 priedo 2.2. papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.2. Projektas finansuojamas vadovaujantis Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše
Nr. 1, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 201 m. ________ d.
įsakymu Nr. _____ „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1
prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“, projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau
– Aprašas), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės), ir Sutartyje nustatyta tvarka.“
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