LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2018 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO 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“ PAKEITIMO
2021 m. spalio 5 d. Nr. 4-1050
Vilnius
Atsižvelgdamas į 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 punktą,
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 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 preambulę ir ją išdėstau taip:
„Įgyvendindamas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti
2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 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 ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
programą“, 6.2.7 papunktį,“.
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 tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:
„PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-250“.
2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
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„3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte
nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis
įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose
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 ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d.
nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
administravimo taisyklių patvirtinimo“.“
2.3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimus teikti paraiškas numatoma paskelbti
2018 m. II ketvirtį ir 2021 m. IV ketvirtį.“
2.4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto
2017 m. lapkričio 17 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44(P)-7(29), 2019 m. rugpjūčio 8 d. protokoliniu
sprendimu Nr. 44P-8 (44) ir 2021 m. rugpjūčio 25 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-5 (66):“.
2.5. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„17.1. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo
sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos
ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“
(toliau – 2021–2023 metų strateginis veiklos planas), nuostatas (vertinama, ar projektas prisideda
prie 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo tikslo „Didinti šalies ekonomikos
konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ antrojo
uždavinio „Kurti ir diegti pažangiąsias technologijas ir inovacijas bei skatinti jų sklaidą“
įgyvendinimo. Siekiant pirmojo 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tikslo ir antrojo uždavinio
įgyvendinimo, projektu turi būti siekiama vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros
veiklas).“
2.6. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip
12 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos Aprašo 10.1 papunktyje nurodytos veiklos
atveju, 18 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos Aprašo 10.2 papunktyje nurodytos
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veiklos atveju ir 18 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos Aprašo 10.3 papunktyje
nurodytos veiklos atveju.“
2.7. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos iki 2021 m. spalio 31 dienos, o išlaidos
apmokamos vadovaujantis Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytais terminais.“
2.8. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo
numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti
pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, nepažeidžiant Projektų
taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Projektams, kurių paraiškos pateiktos pagal
2021 m. IV ketvirtį paskelbtą kvietimą, projekto veiklų įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas ne
ilgiau kaip 3 mėnesiams ir ne ilgiau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 1 dienos.“
2.9. Pakeičiu 26.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„26.1. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms“,
kodas R.N. 827 (rodiklis privalomas, kai vykdoma bet kuri iš Aprašo 10 punkte nurodytų veiklų, ir
naudojamas tik pradinei reikšmei nurodyti);“.
2.10. Papildau 26.11 papunkčiu:
„26.11. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms
per 3 metus po projekto įgyvendinimo“, kodas R.N. 844 (rodiklis naudojamas tik galutinei reikšmei
nurodyti);“.
2.11. Pakeičiu 26.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„26.4. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės
darbo vietos“, kodas P.N. 804 (rodiklis privalomas, kai vykdomos tik Aprašo 10.1 ir (arba)
10.3 papunkčiuose nurodytos veiklos, ir naudojamas tik pradinei reikšmei nurodyti);“.
2.12. Papildau 26.61 papunkčiu:
„26.61. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos
ilgalaikės darbo vietos per 1 metus po projekto įgyvendinimo“, kodas P.N. 848 (rodiklis naudojamas
tik galutinei reikšmei nurodyti).“
2.13. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:
„27. Aprašo 26.1, 26.11, 26.4, 26.5, 26.6 ir 26.61 papunkčiuose nurodytiems Priemonės
įgyvendinimo stebėsenos rodikliams skaičiuoti taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių
skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m.
gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos
rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo 26.2 ir 26.3 papunkčiuose nurodytiems Priemonės
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įgyvendinimo stebėsenos rodikliams skaičiuoti taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių
skaičiavimo aprašas. Visų Aprašo 26 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių
skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Už visų
Aprašo 26 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių įvedimą į 2014–2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį yra atsakinga įgyvendinančioji institucija.“
2.14. Pakeičiu 43.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„43.3. projektų išlaidos, apmokamos atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus
fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas
rezultatas. Projekto vykdytojas kartu su projekto rezultato pasiekimą pagrindžiančiais dokumentais
turi pateikti fiksuotojo įkainio rezultato pasiekimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. dokumentus,
įrodančius projektą vykdančio personalo (asmens) funkcijas (pareigas) ir darbo vykdant projektą
trukmę (darbo dienas ir (arba) savaites): darbo sutartis arba jų kopijas, tinkamai pasirašytus darbo
laiko apskaitos žiniaraščius, kuriuose laikas nurodytas valandomis. Dokumentai, kuriuos reikia
pateikti kaip įrodymą, kad pagal fiksuotuosius įkainius apmokami rezultatai pasiekti, nurodomi
dotacijos sutartyje.“
2.15. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:
„63. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 40 dienų nuo paraiškos ir visų joje nurodytų tinkamai
užpildytų priedų gavimo (registravimo) įgyvendinančioje institucijoje dienos. Netinkamai užpildyta
paraiška ir (ar) jos priedai nėra vertinami, o pareiškėjas per 15 dienų nuo paraiškos gavimo
(registravimo) įgyvendinančioje institucijoje dienos apie tai yra informuojamas paraiškoje nurodytu
elektroniniu paštu, nurodomos tikslintinos paraiškos vietos ir (ar) jos priedai. Patikslintą ir tinkamai
užpildytą paraišką ir (ar) jos priedus pareiškėjas teikia pakartotinai per įgyvendinančiosios institucijos
pranešime nurodytą terminą.“
2.16. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:
„69. Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje
nustatyta tvarka pagal Aprašo 6 priede pateiktą formą parengia ir pateikia pareiškėjui dotacijos
sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti dotacijos sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti
vėlesnis negu 2021 m. gruodžio 31 diena. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą
pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius dotacijos sutarties, pasiūlymas pasirašyti dotacijos sutartį
netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių
priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pratęsti dotacijos sutarties pasirašymo terminą, bet ne
ilgiau kaip 7 dienoms ir ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 dienos.“
2.17. Pakeičiu 4 priedą:
2.17.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
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„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 vadovaujantis Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo
užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitos (toliau – Darbo užmokesčio tyrimo
ataskaita),

skelbiamos

Europos

Sąjungos

struktūrinių

fondų

svetainėje

https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai?query=Priva%C4%8Di%C5%B3+juridini%C5%B3+as
men%C5%B3+projekt%C5%B3+vykdan%C4%8Diojo+personalo+bei+dalyvi%C5%B3+darbo+u
%C5%BEmokes%C4%8Dio+fiksuotieji+%C4%AFkainiai+%28De, rezultatais;“.
2.17.2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad vykdant projektą nepažeidžiami darbo laiko
apribojimo reikalavimai.“
2.17.3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Projekto veikloms įgyvendinti lėšų poreikio taikant FĮ, FNGTM, FNHSM fiksuotasis įkainis
apskaičiuojamas pagal formules:

FĮ – projektą vykdančių asmenų finansuotino darbo užmokesčio valandos fiksuotasis įkainis;
DU – darbo užmokesčio išlaidos projekto veikloms vykdyti;
V10.1;10.3[GTM;HSM](be PVM) – MTEP projekto vykdymo išlaidų ir darbo užmokesčio fiksuotojo
įkainio išlaidos be PVM Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms, GTM arba HSM
mokslo sričių grupei;
V10.1;10.3[GTM;HSM] (su PVM) – MTEP projekto vykdymo išlaidų ir darbo užmokesčio fiksuotojo
įkainio išlaidos su PVM Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms, GTM arba HSM
mokslo sričių grupei;
V10.2 – MTEP projekto darbo užmokesčio taikant fiksuotąjį įkainį išlaidos Aprašo
10.2 papunktyje nurodytoms veikloms;
FN[GTM;HSM](be PVM) – fiksuotoji GTM arba HSM mokslo sričių grupės fiksuotoji norma be
PVM (Vykdymo išlaidų tyrimo ataskaita);
FN[GTM;HSM](su PVM) – fiksuotoji GTM arba HSM mokslo sričių grupės fiksuotoji norma be
PVM (Vykdymo išlaidų tyrimo ataskaita);
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H – metinis darbo valandų skaičius, nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. A1-1274 „Dėl metinių vidutinio
mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2021 metais patvirtinimo“
1.2 papunkčiu;
M – projekto veikloms vykdyti reikalingas mėnesių skaičius, neviršijantis Apraše numatytų
galimų veiklų trukmės.“
2.17.4. Papildau 151 punktu:
„151. Atsiskaitant pagal fiksuotuosius įkainius, darbo užmokestis už kasmetines atostogas
apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius,
nuostatomis ir apmokamas taikant FĮ.“
2.17.5. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16. Projekto išlaidoms, kurios apmokamos pagal fiksuotuosius įkainius, pagrįsti projekto
vykdytojas turi pateikti užpildytą Aprašo 7 priedą, kuris yra skelbiamas interneto svetainėse
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai?page=2
ir

http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-

laikotarpis/inostartas.“
2.18. Pakeičiu 6 priedo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.1. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu (įskaitant supaprastintą
išlaidų apmokėjimą). Įgyvendinančioji institucija perveda lėšas projektų vykdytojams per 60 dienų
nuo Aprašo 35.2 ir 43.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų gavimo įgyvendinančioje institucijoje
dienos.“
2.19. Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Energetikos ministras, pavaduojantis
ekonomikos ir inovacijų ministrą

Parengė
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos
investicijų koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė
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