LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2019 M.
RUGPJŪČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 4-466 „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-848 „SMART FDI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO
NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. spalio 28 d. Nr. 4-949
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:
1. 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-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 4-466 „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-848 „Smart
FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 patvirtinimo“:
1.1. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 35 116 689 Eur (trisdešimt
penkių milijonų šimto šešiolikos tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų) ES
struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų, iš jų – iki 20 000 000 Eur (dvidešimties
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), 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“. Jeigu paskelbus kvietimą teikti paraiškas 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, neviršijant Priemonių
įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeidžiant teisėtų pareiškėjų
lūkesčių.“;
1.2. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pareiškėjas gali pasirinkti projekte įgyvendinti arba visas tris Aprašo 10 punkte
nurodytas veiklas, arba dvi iš Aprašo 10 punkte nurodytų veiklų. Pareiškėjui pasirinkus vykdyti
Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą, turi būti vykdoma ir Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta
veikla.“;
1.3. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimus teikti paraiškas numatoma
paskelbti 2019 metų III ketvirtį ir 2020 metų IV ketvirtį. Kvietimas stabdomas anksčiau negu
kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinė diena, jeigu pagal priimtus sprendimus
dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų
suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.“;

2
1.4. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:
„26. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip:
26.1. 18 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, jeigu projekte numatoma vykdyti
tik Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą veiklą arba Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytas veiklas;
26.2. 26 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, jeigu projekte numatoma vykdyti
daugiau nei vieną veiklą ir viena iš kelių projekte numatomų vykdyti veiklų yra Aprašo
10.2 papunktyje nurodyta veikla.“;
1.5. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:
„33. Projekto parengtumui taikomas šis reikalavimas – iki paraiškos pateikimo turi būti
parengtas ir finansavimui gauti pagal Priemonę kartu su paraiška pateiktas verslo planas, kurio
rekomenduojama forma ir turinio reikalavimai nustatyti Verslo plano finansavimui gauti pagal
Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas priemones turinio reikalavimų apraše,
paskelbtame Ministerijos interneto svetainėje http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fonduinvesticijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/smart-fdi (toliau – verslo planas), ir verslo
plano priedai „Finansinis planas“, 1A, 1B, 1C. Verslo plano priedai 1A, 1B, 1C pasirenkami pagal
planuojamas vykdyti veiklas, nurodytas Aprašo 10 punkte. Pateikus verslo planą kartu su priedais
kita negu rekomenduojama forma, jame turi būti pateikta visa rekomenduojamoje formoje (kartu su
priedais) nurodyta informacija. Kartu su paraiška nepateikus šiame punkte nurodytų parengtų ir
užpildytų dokumentų, įgyvendinančioji institucija paraišką atmeta, neprašydama papildomos
informacijos ir (ar) dokumentų.“;
1.6. pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:
„59. Partnerių patirtos išlaidos, atitinkančios Aprašo 38 punkte nustatytus reikalavimus ir
Aprašo 2 lentelėje nurodytas sąlygas, projektui įgyvendinti yra tinkamos finansuoti išlaidos, bet jas
kompensuoja projekto vykdytojas. Projektui įgyvendinti skirtą finansavimą tiesiogiai gauna tik
projekto vykdytojas, kuris atsiskaito su partneriais. Partneriai tiesiogiai finansavimo lėšų negauna.
Finansavimo intensyvumas partneriams yra stebimas ir tikrinamas gavus mokėjimo prašymą.
Projekto vykdytojas privalo partneriams skirtą finansavimo sumą pervesti per 5 darbo dienas nuo jos
gavimo. Projekto vykdytojas negali naudoti partneriui skirto finansavimo.“;
1.7. pakeičiu 60 punkto 2 lentelės 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.3. įgyvendinant projektą kuriamų produktų patentavimo
išlaidos (išlaidos yra tinkamos finansuoti vadovaujantis
de minimis reglamento nuostatomis);“;
1.8. pakeičiu 60 punkto 2 lentelės 5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.5. projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos,
prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų, pastatų ir
(ar) patalpų) nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos,
jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios
(įskaitant ir kitų valstybių) lėšos. Šios išlaidos negali
sudaryti daugiau nei 50 procentų tinkamų finansuoti Aprašo
10.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų išlaidų;“;
1.9. pakeičiu 60 punkto 2 lentelės 5.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.7. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos,
apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės
aktų nustatyta tvarka. Projekto veikloms vykdyti (projekto
veiklas vykdančio personalo komandiruotėms) reikalingos
transporto Lietuvos Respublikoje išlaidos ir kelionių žemės
transportu iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę (ir atgal)
išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto
išlaidų
fiksuotuosius
įkainius,
kurie
nustatomi
vadovaujantis Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų
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įkainių nustatymo tyrimo ataskaita, skelbiama ES
struktūrinių
fondų
svetainėje
https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//kuro-irviesojo-transporto-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymotyrimo-ataskaita-fi-005-01;“;
1.10. pakeičiu 68 punkto 4 lentelės 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.2. kompiuterinė technika;“;
1.11. pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:
„69. Jei valstybės pagalba suteikiama pradinei investicijai, susijusiai su esamos įmonės
gamybos proceso esminiu keitimu ar jos veiklos įvairinimu, tinkamos finansuoti išlaidos turi tenkinti
Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 7 dalies nuostatas. Informacija apie tai, ar
valstybės pagalbos prašoma pradinei investicijai, susijusiai su esamos įmonės gamybos proceso
esminiu keitimu ar jos veiklos įvairinimu, detalizuojama verslo plane.“;
1.12. pakeičiu 80 punkto 6 lentelės 5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.5. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos,
apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės
aktų nustatyta tvarka. Projekto veikloms vykdyti (projekto
veiklas vykdančio personalo komandiruotėms) reikalingos
transporto Lietuvos Respublikoje išlaidos apmokamos
taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius
įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis Kuro ir viešojo
transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo
ataskaita, skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje
https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//kuro-irviesojo-transporto-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymotyrimo-ataskaita-fi-005-01;“;
1.13. pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:
„82. Pareiškėjas pildo paraišką (pareiškėjas gali pateikti paraišką tik lietuvių kalba arba
lietuvių ir anglų kalbomis, siekdamas užtikrinti tinkamą vertimo paslaugų kokybę (tinkamu vertimu
laikomas vertimo patvirtinimas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto
asmens parašu ir antspaudu) ir vertinant pirmenybę teikiant egzemplioriui lietuvių kalba) ir kartu su
Aprašo 86 punkte nurodytais priedais (pildomi lietuvių kalba, jeigu atitinkamuose Aprašo 86 punkto
papunkčiuose nenurodyta kitaip) iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės
dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų
duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės –
įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir
priedus) Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.“;
1.14. pakeičiu 86.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„86.6. verslo planą ir verslo plano priedus „Finansinis planas“, 1A, 1B, 1C. Verslo plano
priedai 1A, 1B, 1C pasirenkami pagal planuojamas vykdyti veiklas, nurodytas Aprašo 10 punkte
(pateikus verslo planą kartu su priedais kita negu rekomenduojama forma, jame turi būti pateikta visa
rekomenduojamoje formoje nurodyta informacija). Pareiškėjas gali pateikti verslo planą ir verslo
plano priedus tik lietuvių kalba arba lietuvių ir anglų kalbomis. Verslo plano ir jo priedų vertimas turi
būti kokybiškas. Jei verslo plane ir jo prieduose, pateiktuose lietuvių ir anglų kalbomis, nurodyta
informacija skiriasi, vertinant paraišką vadovaujamasi informacija, kuri pateikta verslo plane ir jo
prieduose lietuvių kalba;“;
1.15. pakeičiu 86.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„86.11. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių), jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), taip
pat su pareiškėju ir (ar) partneriu (-iais), susijusių įmonių patvirtintus paskutinių trejų finansinių metų
metinių finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai), taip pat su
jais susijusios įmonės yra pateikusios metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų
registrui). Informacija gali būti teikiama lietuvių ir (arba) anglų kalbomis;“;

4
1.16. pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:
„102. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos trišalės projektų
sutartys tarp pareiškėjų, įgyvendinančiosios institucijos ir Ministerijos. Projektų sutartys gali būti
sudaromos iki 2021 m. birželio 30 d. Projektų sutartys bus sudaromos tik lietuvių kalba arba lietuvių
ir anglų kalbomis (dvikalbės), užtikrinant reikiamą vertimo paslaugų kokybę ir pirmenybę
egzemplioriui lietuvių kalba). Projektų sutartys yra keičiamos ar nutraukiamos Projektų taisyklių
IV skyriaus devynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.“;
1.17. pakeičiu 109 punktą ir jį išdėstau taip:
„109. Jei pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė), jis turi ne vėliau kaip iki projekto
sutarties pasirašymo dienos juridinių asmenų steigimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruoti privatų juridinį asmenį, kuriam daro
lemiamą įtaką, arba įsigyto juridinio asmens, kuriam daro lemiamą įtaką, akcijas.“;
1.18. pakeičiu 117 punktą ir jį išdėstau taip:
„117. Projekto įgyvendinimo metu sukurta intelektinė nuosavybė 3 metus (kai projekto
vykdytojas turi labai mažos įmonės, mažos įmonės arba vidutinės įmonės statusą) ar 5 metus (kai
projekto vykdytojas turi didelės įmonės statusą) po projekto finansavimo negali būti perduota ne už
rinkos kainą kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.“;
1.19. pakeičiu 1 priedo 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų Projekto parengtumas turi atitikti
finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus. reikalavimą, nustatytą Aprašo
33 punkte.
Informacijos šaltinis – paraiška.“;
1.20. pakeičiu 3 priedo 6.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
6.7.1. Modernios ugdymosi technologijos ir procesai.
□
6.7.2. Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos ir □
produktai.
„6.7. Įtrauki ir
6.7.3. Socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės □
kūrybinga
□
vystymo produktams ir paslaugoms kurti, novatoriški verslo
visuomenė
modeliai.
6.7.4. Lanksčiosios ir taikomosios procesų valdymo □“.
technologijos.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas paraiškoms, pateiktoms po šio įsakymo
įsigaliojimo.
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