Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2017 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO
NR. 4-128 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ,
EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR.
01.2.1-LVPA-T-844 „INOCONNECT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m.

d. Nr.
Vilnius

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 2017 m. kovo 6 d. įsakymą
Nr. 4-128 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 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-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas 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-LVPA-T-844
„INOCONNECT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO 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-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (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-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų
aprašą:
2.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
(toliau – įgyvendinančioji institucija).“
2.2. Pakeičiu 12.1 papunktį ir išdėstau jį taip:
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„12.1. įmonės, atitinkančios Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius
projektų atrankos kriterijus;“.
2.3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto
2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 44P-12.1(14), 2017 m. rugpjūčio 10 d. protokoliniu sprendimu
Nr. 44P-5 (27), 2018 m. vasario 22 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-1(31) ir 2019 m. birželio 21 d.
Nr. 44P-6 (42) (projektas turi atitikti Aprašo 16.1 arba 16.6 papunkčiuose nurodytus specialiuosius
projektų atrankos kriterijus ir visus kitus Aprašo 16.2–16.5 papunkčiuose nurodytus specialiuosius
projektų atrankos kriterijus):
16.1. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2014–2017 m. veiksmų
planas), įgyvendinimo (vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka 2014–2017 m. veiksmų plano
3 tikslo „Skatinti vertės tinklų kūrimą, plėtrą ir jų tarptautiškumą“ 3.2 uždavinio „Skatinti klasterių
plėtrą ir integraciją į tarptautinius vertės kūrimo tinklus“ 3.2.4 veiksmą „Teikti finansavimą verslo
tarptautinei tinklaveikai, dalyvavimui tarptautiniuose MTEPI projektuose ir tarptautinių partnerių
paieškai“). Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos iki
2014–2017 m. veiksmų plano galiojimo termino pabaigos.
16.2. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu
Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos
patvirtinimo“ (toliau – Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa),
nuostatas ir bent vieno Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą (vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos 19.1 papunktyje nurodyto tikslo
įgyvendinimo ir atitinka bent vieno konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą bent vieną
prioriteto teminį specifiškumą).
16.3. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, vykdantis MTEPI veiklą ir ją deklaruojantis Lietuvos
statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vienas jo narys,
išskyrus mokslo ir studijų instituciją, turi vykdyti MTEPI veiklą ir ją deklaruoti Lietuvos statistikos
departamentui) (vertinama, ar pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris vykdo MTEPI veiklą ir teikia
MTEP statistinę ataskaitą MT-02 „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita“
(toliau – ataskaita) Lietuvos statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius,
tuomet vertinama, ar bent vienas jo narys, išskyrus mokslo ir studijų instituciją, vykdo MTEPI veiklą
ir teikia ataskaitą Lietuvos statistikos departamentui). Vertinama remiantis pareiškėjo paraiškoje
pateikta informacija ir Lietuvos statistikos departamentui teiktos ataskaitos kopija už paskutinių vienų
finansinių metų laikotarpį arba už pareiškėjo (arba pareiškėjo nario, jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius) veikimo laiką (jei pareiškėjas (arba pareiškėjo narys, jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius) veikia trumpiau nei vienus metus) iki paraiškos pateikimo ir dokumentu (elektroniniu
laišku, kuriuo patvirtinamas ataskaitos pateikimo ir priėmimo Lietuvos statistikos departamentui
faktas), patvirtinančiu šios ataskaitos pateikimą Lietuvos statistikos departamentui.
16.4. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, kurio vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per
laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei vienus finansinius
metus) yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius, tuomet bent vieno jo nario vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo
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jo įregistravimo dienos (jeigu narys veiklą vykdo trumpiau nei vienus finansinius metus) yra ne
mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (vertinama, ar pareiškėjo o vienų finansinių metų
apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau
nei vienus finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (jeigu
pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vieno jo nario vienų finansinių
metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu narys veiklą vykdo trumpiau
nei vienus finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų). Pareiškėjo
arba jo nario, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, apyvarta tikrinama pagal patvirtintus
paskutinių finansinių metų arba laikotarpio nuo įregistravimo dienos iki paraiškos pateikimo dienos,
jei pareiškėjas arba jo narys, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, veiklą vykdo trumpiau nei
vienus finansinius metus, finansinės atskaitomybės dokumentus. Projekto atitiktis šiam kriterijui
vertinama tik atliekant paraiškos vertinimą.
16.5. Pareiškėjo veiklos ir (arba) projekto, kuriam ieškoma partnerių, pobūdis atitinka
tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio teminį specifiškumą. Jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vieno jo nario vykdomos veiklos pobūdis atitinka
tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio teminį specifiškumą (vertinama, ar pareiškėjo (jeigu
pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vieno jo nario) vykdoma veikla ir
(arba) projekto pobūdis atitinka MTEPI veiklos iniciatyvos renginio tematiką. Vertinama pagal
pareiškėjo paraiškoje pateiktą informaciją, pardavimo pajamų struktūrą, renginio aprašymą
(programą) ir pan.).
16.6. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2018–2020 m. veiksmų
planas), įgyvendinimo (vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka 2018–2020 m. veiksmų plano
3 tikslo „Skatinti vertės tinklų kūrimą, plėtrą ir tarptautiškumą“ 3.2 uždavinio „Skatinti klasterių
plėtrą ir integraciją į tarptautinius vertės kūrimo tinklus“ 3.2.3 veiksmą „Skatinti ir teikti finansavimą
verslo tarptautinei tinklaveikai, dalyvavimui tarptautiniuose MTEPI projektuose, tarptautinių partnerių
paieškai, veiklų identifikavimui“). Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti
pateiktos nuo 2018–2020 m. veiksmų plano įsigaliojimo dienos.“
12.4. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:
„66. Projektų įgyvendinimo priežiūrai bus sudaromas Projektų priežiūros komitetas, kuris
stebi projekto įgyvendinimo pažangą ir teikia rekomendacijas projekto vykdytojui dėl projekto
įgyvendinimo. Projektų priežiūros komitetas sudaromas iš įgyvendinančiosios institucijos,
Ministerijos ir projekto vykdytojo atstovų, į Projektų priežiūros komiteto sudėtį gali būti kviečiami
kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai. Projektų priežiūros komiteto sudėtis tvirtinama
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, o jo veiklos principai nustatomi šio
komiteto reglamente.“
12.5. Pakeičiu 4 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui pagal pareiškėją.
Planuojama gauti Gautos
Valstybės Informacija apie Valstybės
valstybės
valstybės pagalbos
valstybės
pagalbos
pagalbos suma
pagalbos teikėjas
pagalbos
suteikimo
(ne iš Lietuvos
suma
suteikimą,
data“
Respublikos
teikimo
ekonomikos ir
pagrindą
inovacijų
ministerijos)
2.1. Kita valstybės
pagalba projektui
finansuoti (pvz.,
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valstybės suteiktos
garantijos,
mikrokreditai,
garantuotų
paskolų palūkanų
kompensavimas,
kita)
2.2.
Numatoma
gauti de minimis
pagalba projektui
įgyvendinti
(nurodyti išlaidas,
kurioms
numatoma gauti
de
minimis
pagalbą)

Ekonomikos ir inovacijų ministras

Parengė
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų
koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė
Edita Rudakaitė-Šaukštel

