LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2015 M.
LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 4-715 „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-V-822 „SMARTINVEST LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ
APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. rugsėjo 29 d. Nr. 4-831
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 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-V-822 „SmartInvest LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 4-715
„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-V-822 „SmartInvest LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 13 063 551 Eur (trylikos
milijonų šešiasdešimt trijų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt vieno euro) ES struktūrinių fondų
(Europos regioninės plėtros fondo) lėšų, iš jų – iki 6 000 000 Eur (šešių milijonų eurų) viršijant ES
lėšas dėl Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28) (toliau – Ateities ekonomikos DNR
planas), veiksmų ir projektų įgyvendinimo, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. lapkričio 26 d. nutarime Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos priedo patvirtinimo“. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija
turi teisę šiame Aprašo punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane
nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“
2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą valstybės projektų sąrašą (-us) numatoma sudaryti
2015 metų IV ketvirtį, 2019 metų I ketvirtį ir 2020 m. IV ketvirtį. Valstybės projektų sąrašas (-ai)
sudaromas (-i) Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-506 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašas), nustatyta tvarka.“
3. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių:
22.1. produkto stebėsenos rodiklio „Užmegzti kontaktai MTEPI srityje pagal sumaniosios
specializacijos kryptis“, kodas P.N. 811, minimali siektina projekto reikšmė – 200, o jei projektas
skirtas Ateities ekonomikos DNR plano veiksmams ir projektams įgyvendinti, minimali siektina
projekto reikšmė – 412;

2
22.2. produkto stebėsenos rodiklio „Pritraukti tyrėjai į MTEPI įmones pagal sumaniosios
specializacijos kryptis“, kodas P.N. 827, minimali siektina projekto reikšmė – 20, o jei projektas
skirtas Ateities ekonomikos DNR plano veiksmams ir projektams įgyvendinti, minimali siektina
projekto reikšmė – 16;
22.3. rezultato stebėsenos rodiklio „Pritraukta užsienio įmonių į MTEPI sritį pagal
sumaniosios specializacijos kryptis“, kodas R.N. 814, minimali siektina projekto reikšmė – 3, o jei
projektas skirtas Ateities ekonomikos DNR plano veiksmams ir projektams įgyvendinti, minimali
siektina projekto reikšmė – 11.“
4. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:
„30. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 800 000 Eur (keturi
milijonai aštuoni šimtai tūkstančių eurų), o jei projektas skirtas Ateities ekonomikos DNR plano
veiksmams ir projektams įgyvendinti, – 6 000 000 Eur (šeši milijonai eurų). Mažiausia projektui
galima skirti finansavimo lėšų suma yra 29 000 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai eurų).“
5. Pakeičiu 33 punkto lentelės 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių
išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas
reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Projekto veikloms vykdyti (projektą vykdančio
personalo komandiruotės) reikalingos transporto
Lietuvos Respublikoje ir kelionėms žemės
transportu iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę
(ir atgal) išlaidos apmokamos taikant maksimalius
kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius
įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis Kuro ir
viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių
nustatymo tyrimo ataskaita, paskelbta ES
struktūrinių
fondų
svetainėje
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kuroir-viesojo-transporto-islaidu-fiksuotuju-ikainiunustatymo-tyrimo-ataskaita-fi-005-01;“.
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