LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D.
ĮSAKYMO 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“ PAKEITIMO
2018 m. kovo 8 d. Nr. 4-135
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą
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“:
1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:
1.1. Pakeičiu I skyriaus ketvirtąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„KETVIRTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-MITA-K-824 „INOVACINIAI ČEKIAI“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas;
1.3.2. inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės
plėtros (toliau – MTEP) projektams, teikimas.
1.3. Galimi pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys.
1.4. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
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6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.302
„Verslo sektoriaus išlaidos
Eur
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.N.812
„Įmonių MTEP projektai,
Skaičius
atlikti įgyvendinti
bendradarbiaujant su mokslo
ir studijų institucijomis“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių
Įmonės
įmonių skaičius“
P.B.227
„Privačios investicijos,
Eur
atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP
projektams“
P.B.226
„Įmonių,
Įmonės
bendradarbiaujančių su
tyrimų institucijomis,
skaičius“
7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
38,74

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
60,70

90

300

90

300

50 000

600 000

90

300

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso – ne
mažiau
kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Respublikos
biudžeto
Privačios
viešosios
valstybės
lėšos
lėšos
lėšos
biudžeto lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
1 100 000
0
0
0
0
0
600 000
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
0
0
1 100 000
0
0
0
600 000“.
1.2. Pakeičiu I skyriaus penktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„PENKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-K-828 „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO
PROJEKTAI“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
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eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. MTEP;
1.3.2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės
MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;
1.3.3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
1.4.2. jei vykdomos 1.3.1 ir (ar) 1.3.2 veiklos, viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas
(išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. privatieji juridiniai asmenys;
1.5.2. mokslo ir studijų institucijos.
1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 01.2.2-LVPA-K-717 „Bendri mokslo–verslo projektai“
sudaro jungtinę priemonę.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.302
„Verslo sektoriaus išlaidos
Eur
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.N.810
„Investicijas gavusios
Procentai
įmonės pajamų, gautų iš
sukurtų ir rinkai pateiktų
produktų, santykis su
skirtomis investicijomis“
R.N.811
„Investicijas gavusiose
Visos darbo
įmonėse sukurtos tyrėjų
dienos
darbo vietos“
ekvivalentai
P.B.202
„Subsidijas gaunančių
Įmonės
įmonių skaičius“
P.B.227
„Privačios investicijos,
Eur
atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP
projektams“
P.B.226
„Įmonių,
Įmonės

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
38,74

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
60,70

0

110

0

380

93

265

50 507 443

176 958 934

28

73
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P.B.228

P.B.229

P.N.804

P.N.814

P.N.815

P.N.816

bendradarbiaujančių su
tyrimų institucijomis,
skaičius“
„Įmonių, gavusių
investicijas siekiant, kad jos
pateiktų naujų rinkos
produktų, skaičius“
„Įmonių, gavusių
investicijas siekiant, kad jos
pateiktų naujų įmonės
produktų, skaičius“
„Investicijas gavusiose
įmonėse naujai sukurtos
ilgalaikės darbo vietos“
„Investicijas gavusių įmonių
sukurti gaminių, paslaugų ar
procesų prototipai
(koncepcijos)“
„Investicijas gavusių įmonių
sertifikuoti produktai MTEP
srityje“
„Investicijas gavusių įmonių
sertifikuotos technologijos
MTEP srityje“

Įmonės

48

133

Įmonės

45

128

Visos darbo
dienos
ekvivalentai
Skaičius

0

340

220

590

Skaičius

0

50

Skaičius

0

20

\

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos Savivaldybės
Kitos
Respublikos
biudžeto
viešosi Privačios
valstybės
lėšos
os
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
169 902 632
170 061 526
0
170 061 526
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
4 310 880
0
6 897 408
0
0
0
6 897 408
3. Iš viso
176 958
174 213 512
0
176 958 934
0
0
0
934“.
1.3. Pakeičiu I skyriaus aštuntąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
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„AŠTUNTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-V-835 „IKIPREKYBINIAI PIRKIMAI LT“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – inovacijų paklausos skatinimas vykdant ikiprekybinį pirkimą
(skatinant perkančiąsias organizacijas pirkti MTEP paslaugas), kurio metu sukuriamas naujas,
rinkoje neegzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas arba iš esmės patobulinamas jau
egzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas, skirtas visuomenei aktualių socialinių–
ekonominių problemų sprendimui.
1.4. Galimi pareiškėjai – perkančiosios organizacijos, gavusios koordinuojančiosios
organizacijos patvirtinimą, kad inovatyvaus produkto pirkimas gali būti organizuojamas
vadovaujantis Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
1.5. Galimi partneriai – perkančiosios organizacijos, kartu su pareiškėju vykdančios
ikiprekybinį pirkimą.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.302
„Verslo sektoriaus išlaidos
Eur
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.N.828
„Ikiprekybinio pirkimo
Skaičius
dalyvio pateiktas rinkai
inovatyvusis produktas“
R.N.835
„Įvykdytas inovatyvusis
Skaičius
viešasis pirkimas“
P.S.304
„Įgyvendintų inovacijų
Skaičius
paklausos skatinimo
sprendimų skaičius“
P.N.825
„Sukurti nauji ir (ar)
Skaičius
atnaujinti gaminių, paslaugų

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
38,74

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
60,70

0

5

1

5

3

15

3

15
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ar procesų prototipai“
7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne Lietuvos Savivaldybės
mažiau kaip Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
19 778 768
0
3 490 367
0
0
0
3 490 367
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
9 581 964
0
1 690 933
0
0
0
1 690 933
3. Iš viso
29 360 732
0
5 181 300
0
0
0
5 181 300“.
1.4. Pakeičiu I skyriaus vienuoliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-MITA-T-845 „INOPATENTAS“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. išradimų patentavimas tarptautiniu mastu;
1.3.2. dizaino registravimas tarptautiniu mastu.
1.4. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys.
1.5. Galimi partneriai – juridiniai asmenys.
1.6. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
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Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.302
„Verslo sektoriaus išlaidos
Eur
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.N.805
„Investicijas gavusios
Procentai
įmonės pajamų
padidėjimas“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių
Įmonės
įmonių skaičius“
P.B.227
„Privačios investicijos,
Eur
atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP
projektams“
P.S.305
„Investicijas gavusių
Skaičius
mokslo ir studijų institucijų
pateiktos patentų paraiškos“
P.N.829
„Paduotos tarptautinės
Skaičius
patento paraiškos“
P.N.830
„Užsienio valstybėse
Skaičius
tiesiogiai paduotos patento
paraiškos“
P.N.831
„Tarptautinių patento
Skaičius
paraiškų pagrindu išduoti
patentai“
P.N.832
„Paduotos Europos patento
Skaičius
paraiškos“
P.N.833
„Gauti pranešimai apie
Skaičius
ketinimą išduoti Europos
patentą“
P.N.834
„Išduoti ir nurodytose
Skaičius
valstybėse galiojantys
Europos patentai“
P.N.835
„Gautos paieškos Europos
Skaičius
patentų tarnyboje
ataskaitos“
P.N.836
„Išduoti Bendrijos dizaino
Skaičius
registracijos pažymėjimai“
P.N.837
„Atliktos tarptautinės
Skaičius
dizaino registracijos“
P.N.838
„Užsienio valstybėse
Skaičius
tiesiogiai paduotų patento
paraiškų pagrindu išduoti
patentai“
7. Priemonės finansavimo šaltiniai

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
38,74

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
60,70

2,6

6,5

32

80

304 101

760 253

0

34

10

30

10

50

10

30

20

60

6

30

6

30

4

10

20

50

2

5

5

25

(eurais)
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Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
Lietuvos
struktūrinių Respublikos
fondų
valstybės
lėšos – iki
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Respublikos
Privačios
biudžeto
viešosios
valstybės
lėšos
lėšos
lėšos
biudžeto lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
3 041 010
0
760 253
0
0
0
760 253
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
3 041 010
0
760 253
0
0
0
760 253“.
Iš viso – ne
mažiau
kaip

1.5. Pakeičiu I skyriaus keturioliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-MITA-T-852 „INOSTARTAS“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant
MTEP veiklų 2–6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros etapų klasifikacijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, 4 punkte (toliau – MTEP etapų klasifikacijos
aprašas);
1.3.2. tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose MVĮ ir kartu vystomi MVĮ
produktai, siekiant jų komercinio realizavimo;
1.3.3. inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP
veiklų 7–9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos
registravimo dienos (kai vykdoma šio skirsnio 1.3.1 papunktyje nurodyta veikla);
1.4.2. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne
daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma šio skirsnio
1.3.3 papunktyje nurodyta veikla);
1.4.3. žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos
registravimo dienos (kai vykdoma šio skirsnio 1.3.2 papunktyje nurodyta veikla).
1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.
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2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš Europos Sąjungos bei kitos
tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.302
„Verslo sektoriaus
Eur
išlaidos MTEP,
tenkančios vienam
gyventojui“
R.N.827
„Investicijas gavusių
Eur
įmonių išlaidos MTEP
veikloms“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių
Įmonės
įmonių skaičius“
P.B.205
„Naujų įmonių, gavusių
Įmonės
investicijas, skaičius“
P.N.804
„Investicijas gavusiose
Visos darbo
įmonėse naujai sukurtos
dienos
ilgalaikės darbo vietos“
ekvivalentai
P.N.814
„Investicijas gavusių
Skaičius
įmonių sukurti gaminių,
paslaugų ar procesų
prototipai (koncepcijos)“
P.N.840
„Įvertintos galutinio
Skaičius
produkto bandomosios
partijos“

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
38,74

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
60,70

0

9 000 000

0

200

0

100

0

50

0

100

0

100
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
finansavimas
Nacionalinės lėšos

Lietuvos
ES
struktūrinių Respublikos
valstybės
fondų
biudžeto
lėšos – iki
lėšos – iki

(eurais)

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos Savivaldybės
Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
9 400 000
2 600 000
2 600 000
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
3. Iš viso:
9 400 000

Iš viso – ne
mažiau kaip

2 600 000

2 600 000“.

1.6. Papildau I skyrių penkioliktuoju skirsniu:
„PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-K-855 „INTELEKTAS LT-2“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. fundamentiniai tyrimai;
1.3.2. MTEP;
1.3.3. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės
MTEP ir inovacijų infrastruktūra bei kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. šio skirsnio 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose nurodytų veiklų pareiškėjais gali būti
viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, arba privatieji juridiniai asmenys,
vykdantys MTEP veiklas;
1.4.2. šio skirsnio 1.3.3 papunktyje nurodytos veiklos pareiškėjais gali būti privatieji
juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. šio skirsnio 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose nurodytų veiklų partneriais, kai pareiškėjai
yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, turi būti privatieji juridiniai
asmenys, vykdantys MTEP veiklas;
1.5.2. šio skirsnio 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose nurodytų veiklų partneriais, kai pareiškėjai
yra privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, turi būti viešieji juridiniai
asmenys, vykdantys MTEP veiklas ir (arba) mokslo ir studijų institucijos, kurios yra privatieji
juridiniai asmenys;
1.5.3. vykdant šio skirsnio 1.3.3 papunktyje nurodytą veiklą partneriais gali būti
privatieji juridiniai asmenys.
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2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.302
„Verslo sektoriaus išlaidos
Eur
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.S.303
„Inovatyvių įmonių,
Procentai
bendradarbiaujančių su
partneriais, dalis nuo visų su
inovacijomis susijusių
įmonių“
R.N.836
„Investicijas gavusio juridinio Procentai
asmens pajamų, gautų iš
sukurtų ir rinkai pateiktų
produktų, santykis su
skirtomis investicijomis“
P.N.841
„Investicijas gavusio juridinio Skaičius
asmens sukurti gaminių,
paslaugų ar procesų prototipai
(koncepcijos)“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių įmonių Skaičius
skaičius“
P.B.227
„Privačios investicijos,
Eur
atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP
projektams“
P.B.226
„Įmonių, bendradarbiaujančių Skaičius
su tyrimų institucijomis,
skaičius“
P.B.228
„Įmonių, gavusių investicijas Skaičius
siekiant, kad jos pateiktų
naujų rinkos produktų,
skaičius“
P.B.229
„Įmonių, gavusių investicijas Skaičius
siekiant, kad jos pateiktų
naujų įmonės produktų,
skaičius“

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
38,74

Galutinė
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
60,70

10,99

12,79

0

103

0

6

0

6

0

66 730 770

0

6

0

6

0

6
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Respublikos
biudžeto
Privačios
viešosios
valstybės
lėšos
lėšos
lėšos
biudžeto lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
45 690 800
60 979 645
0
60 979 645
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
4 309 200
0
5 751 125
0
0
0
5 751 125
3. Iš viso
50 000 000
0
66 730 770
0
0
0 66 730 770“.
2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašą:
2.1. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:
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„51.

R.N.835

„Įvykdytas
inovatyvusis
viešasis
pirkimas“

Skaičius

Inovatyvusis viešasis pirkimas –
kaip ši sąvoka apibrėžta
Inovatyviųjų viešųjų pirkimų
gairėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos ūkio ministro
2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu
Nr. 4-938 „Dėl Inovatyviųjų
viešųjų
pirkimų
gairių
patvirtinimo“.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Sumuojami
3 metus
po
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigos
įvykdyti
inovatyvieji
viešieji
pirkimai.

Inovatyvusis viešasis pirkimas
laikomas įvykdytu, kai yra
pasirašoma
sutartis
tarp
perkančios organizacijos ir
tiekėjo (inovatyviojo pirkimo
laimėtojo).

Pirminiai šaltiniai:
inovatyviojo
viešojo
pirkimo
dokumentacija,
pasirašytos sutartys
su
tiekėjais
(inovatyviųjų
pirkimų
laimėtojais).
Antriniai šaltiniai:
ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.

Perkančioji
organizacija
–
projekto vykdytojas arba kitas
subjektas, kuris yra juridinis
asmuo, turintis pavaldumo
ryšius su projekto vykdytoju ir
(arba) veikia tame pačiame
sektoriuje kaip ir projekto
vykdytojas.
Inovatyviojo viešojo pirkimo
įvykdymas suprantamas, kaip
perkančiosios
organizacijos
vykdyto ikiprekybinio pirkimo
metu
sukurto
prototipo,
bandomosios
partijos
komercializuotos
versijos
įsigijimas.

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
projekto
vykdytojas, gavęs
trečiojo
ikiprekybinio
pirkimo
etapo
(inovatyviojo
produkto
bandomosios
partijos
sukūrimas)
rezultatą
per
3 metus
po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos,
pats
arba gavęs iš kitos
perkančiosios
organizacijos,
pateikia įvykdytų
inovatyviųjų
viešųjų pirkimų
sutartis
su
tiekėjais
(inovatyviųjų
pirkimų
laimėtojais).

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
ikiprekybinio
pirkimo dalyvis

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą

2.2. Papildau 90 punktu:
„90.

R.N.828

„Ikiprekybinio
pirkimo dalyvio
pateiktas rinkai
inovatyvusis
produktas“

Skaičius

Ikiprekybinis pirkimo dalyvis –
kaip ši sąvoka apibrėžta
Ikiprekybinių pirkimų vykdymo
tvarkos apraše, patvirtintame
Lietuvos
Respublikos

Automatiškai
apskaičiuojamas

Sumuojami
3 metus
po
projekto
veiklosų
įgyvendinimo

Pirminiai šaltiniai:
mokslinių tyrimų,
eksperimentinės
plėtros
paslaugų
pirkimo
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Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d.
nutarimu
Nr.
709
„Dėl
Ikiprekybinių pirkimų vykdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

pabaigos
ikiprekybinio
pirkimo dalyvio
pateikti rinkai
inovatyvieji
produktai.

Inovatyvusis
produktas
–
naujas,
rinkoje
nesantis
gaminys, paslauga, medžiaga,
procesas
arba
iš
esmės
patobulinamas
jau
esantis
gaminys, paslauga, medžiaga,
procesas, skirti visuomenei
aktualioms
socialinėms
ir
ekonominėms
problemoms
spręsti.
Inovatyviojo
produkto
pateikimas rinkai suprantamas,
kaip perkančiosios organizacijos
vykdyto ikiprekybinio pirkimo
metu
sukurto prototipo ir (arba)
bandomosios partijos pagrindu
pagamintų produktų pritaikymas
vartotojo
poreikiams
ir
paruošimas pardavimui, t. y.
komercializavimas.

dokumentai,
įrodantys,
kad
ikiprekybinio
pirkimo dalyviui,
dalyvaujančiam
trečiajame
ikiprekybinio
pirkimo
etape
(inovatyviojo
produkto
bandomosios
partijos sukūrimas),
yra iškelta sąlyga
pateikti
rinkai
inovatyvųjį
produktą,
privalomai teikiama
sutartis
su
ikiprekybinio
pirkimo dalyviu ir
ikiprekybinio
pirkimo
dalyvio
patvirtinto balanso
kopija, taip pat gali
būti teikiami kiti
dokumentai,
įrodantys,
kad
ikiprekybinio
pirkimo
dalyvis
pateikė
rinkai
inovatyvųjį
produktą.

per 3 metus po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos projekto
vykdytojui
pateikia sutartį ir
(arba)
ikiprekybinio
pirkimo dalyvio
patvirtinto
balanso
kopiją
arba
kitus
inovatyviojo
produkto
pateikimą rinkai
patvirtinančius
dokumentus.

stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Stebėsenos

Už stebėsenos

Antriniai šaltiniai:
ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.

2.3. Papildau 91 punktu:
„91.

R.N.836

„Investicijas

Procentai

Investicijas gavęs juridinis

Automatiškai

Investicijas

Pirminiai šaltiniai:
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gavusio
juridinio
asmens pajamų,
gautų iš sukurtų
ir
rinkai
pateiktų
produktų,
santykis
su
skirtomis
investicijomis“

asmuo – juridinis asmuo, gavęs
bet kokios formos paramą iš
Europos regioninės plėtros
fondo.
Investicijas gavęs juridinis
asmuo
yra
tik
projekto
vykdytojas, tačiau skaičiuojant
pajamas įtraukiamos ir projekto
partnerio pajamos.
Juridinis asmuo suprantamas
taip, kaip jis yra apibrėžtas
Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse.
Pajamos – ekonominė nauda iš
tiesiogiai dėl projekto sukurtų ir
rinkai pateiktų produktų.
Produktas – juridinio asmens
sukurtas gaminys, paslauga ar
procesas.
Gaminys
–
materialus,
apčiuopiamas dalykas, tai, kas
gauta po gamybos proceso.
Paslauga – veikla, patenkanti į
paslaugų veiklos rūšis pagal
Ekonominės
veiklos
rūšių
klasifikatorių.
Procesas – tarpusavyje susijusių
vienas kitą veikiančių veiksmų
visuma.
Skirta investicija – projekto
tinkamoms finansuoti išlaidoms
skiriamas
finansavimas
iš
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų, Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir projekto

apskaičiuojamas

gavusio
juridinio asmens
pajamų, gautų iš
sukurtų ir rinkai
pateiktų
produktų,
santykis
su
projektui
skirtomis
investicijomis
skaičiuojamas
pagal formulę:
F=P/B*100
proc., kur:
F – investicijas
gavusio
juridinio asmens
pajamų santykis
su
skirtomis
investicijomis
procentais;
P – rodiklis
R.N.836-2;
B – rodiklis
R.N.836-1.

finansavimo
skyrimo įsakymai,
pažymos apie
gautas pajamas,
sąskaitos faktūros,
projekto vykdytojo
ir (ar) partnerio
finansinės
atskaitomybės
dokumentai.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymai, ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.

rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
projekto
vykdytojas,
remdamasis prie
pirminių šaltinių
nurodytais
dokumentais,
apskaičiuoja
stebėsenos
rodiklio reikšmę,
pasiektą
per
3 metus
po
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos (su teise
pratęsti
iki
2 metų).

rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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vykdytojų ir (ar) partnerių lėšų.
Tinkamos finansuoti išlaidos
suprantamos taip, kaip jos yra
apibrėžtos
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“.

2.4. Papildau 92 punktu:
„92.

R.N.8361

B – bazinis
rezultato
rodiklis
(kintamasis):

Eurai

„Skirtos
investicijos“

Šis rodiklis yra pagalbinis,
siekiant atsiskaityti už rezultato
rodiklį „Investicijas gavusio
juridinio asmens pajamų, gautų
iš sukurtų ir rinkai pateiktų
produktų, santykis su skirtomis
investicijomis“.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Nurodoma
projektui skirtos
investicijos
suma.“

Šis rodiklis yra pagalbinis,
siekiant atsiskaityti už rezultato
rodiklį „Investicijas gavusio
juridinio asmens pajamų, gautų
iš sukurtų ir rinkai pateiktų
produktų, santykis su skirtomis
investicijomis“.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Nurodomas
investicijas
gavusio
juridinio asmens
pajamų, gautų iš
tiesiogiai
dėl
projekto sukurtų
ir rinkai pateiktų
produktų, dydis,
kuris
apskaičiuojamas
kaip
pajamų,
gautų
per
3 metus
po
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigos
(su
teise pratęsti iki

2.5. Papildau 93 punktu:
„93.

R.N.8362

P – pokyčio
rezultato
rodiklis
(kintamasis):
„Investicijas
gavusio
juridinio
asmens pajamų,
gautų
iš
tiesiogiai
dėl
projekto sukurtų
ir
rinkai
pateiktų
produktų,
dydis“

Eurai
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2 metų), suma.“

2.6. Papildau 94 punktu:
„94.

P.N.840

„Įvertintos
galutinio
produkto
bandomosios
partijos“

Skaičius

Galutinio produkto bandomoji
partija – sukurto naujo produkto
pavyzdžiai.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Įvertinta
galutinio
produkto
bandomoji partija – potencialiems
vartotojams pristatyti ir kokybės
bei išeigos aspektais įvertinti
galutinio produkto pavyzdžiai.

Sumuojamos
įvertintos
galutinio
produkto
bandomosios
partijos
per
projekto
veiklų
įgyvendinimo
laikotarpį.

Pirminiai šaltiniai:
projekto vykdytojo
pateikti galutinio
produkto
bandomosios
partijos įvertinimą
pagrindžiantys
dokumentai
(vartotojų
atsiliepimai,
klausimynai,
pardavimo apimtys
ar kita forma
įvertinta produkto
kokybė ir išeiga).

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigoje
pateikiami
galutinio produkto
bandomosios
partijos įvertinimą
pagrindžiantys
dokumentai.

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigoje
parengiami
prototipo
brėžiniai,
aprašymai
arba
bandymų
protokolai,
patvirtinantys
projekto
veiklų
įgyvendinimo
metu
pasiektą
stebėsenos

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Antriniai šaltiniai:
galutinė
projekto
vykdymo ataskaita.

2.7. Papildau 95 punktu:
„95.

P.N.841

„Investicijas
gavusio
juridinio
asmens sukurti
gaminių,
paslaugų
ar
procesų
prototipai
(koncepcijos)“

Skaičius

Investicijas gavęs juridinis asmuo
– juridinis asmuo, gavęs bet
kokios formos paramą iš Europos
regioninės plėtros fondo.
Juridinis asmuo suprantamas taip,
kaip jis yra apibrėžtas Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse.
Prototipas – tai originalus
modelis, sukonstruotas taip, kad
jame būtų visos naujo produkto
techninės
charakteristikos
ir
eksploatacinės savybės (Frascati,
OECD, 2002).
Gaminys

–

materialus,

Automatiškai
apskaičiuojamas

Sumuojamas
investicijas
gavusiose
įmonėse
sukurtų
prototipų
(koncepcijų)
skaičius per
projekto veikl
įgyvendinimo
laikotarpį.

Pirminiai šaltiniai:
prototipo brėžiniai,
aprašymai
arba
bandymų
protokolai.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymai.
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apčiuopiamas dalykas, tai, kas
gauta po gamybos proceso.
Paslauga – veikla, patenkanti į
paslaugų veiklos rūšis pagal
Ekonominės
veiklos
rūšių
klasifikatorių.

rodiklio reikšmę.

Procesas – tai tarpusavyje
susijusių, vienas kitą veikiančių
veiksmų visuma.

Ūkio ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018-02-23 raštu Nr. ((24.37-02)-5K-1803171)-6K-1801204
Parengė
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento
Struktūrinės paramos politikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Vaida Vislavičiūtė

Virginijus Sinkevičius

