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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. technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas; 

1.3.2. inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimas, kuris apima 

inovacijų partnerystės skatinimą, technologijų paiešką, vertinimą ir technologijų perdavimą, 

konsultacijas dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, naujų produktų parengimo ir pateikimo į 

rinką, naujų inovacinių įmonių steigimo, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

(toliau – MTEPI) srityje veikiančių klasterių plėtros ir augimo, įmonių dalyvavimo tarptautinėse 

MTEPI programose ir projektuose, teikiant pagalbą partnerių paieškai, veiklų identifikavimui, 

paraiškų rengimui, ekspertinę bei metodinę pagalbą dėl ikiprekybinių pirkimų įmonėms, 

ketinančioms dalyvauti dalyvio teisėmis ikiprekybiniuose pirkimuose, ir (ar) perkančiosioms 

organizacijoms dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo ir kitas inovacijų paramos paslaugas. 

1.4. Galimi pareiškėjai – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) 

inovacijų paramos ir (ar) verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, ir 

kurių dalininkė yra valstybė; 

1.5.2. nacionalinės verslo asociatyvinės struktūros, vienijančios regionines ir šakines verslo 

asociacijas (įskaitant prekybos, pramonės ir amatų rūmus), kurių nariai vykdo MTEPI veiklas.  

 

2. Priemonės finansavimo forma  

2.1. 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 Europos Sąjungos (toliau – ES) bei 

kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo Tarpinė reikšmė  Galutinė reikšmė 



 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

                                                        (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

  

rodiklio 

kodas 

vienetas 2018 m. 

gruodžio 31 d. 

2023 m. 

gruodžio 31 d. 

R.S.302 „Verslo sektoriaus išlaidos 

MTEP, tenkančios vienam 

gyventojui“ 

EUR 38,74 60,70 

R.S.303 „Inovatyvių įmonių, 

bendradarbiaujančių su 

partneriais, dalis nuo visų su 

inovacijomis susijusių įmonių “ 

Procentai 10,99 12,79 

R.N.816 „ Inovacijų paramos paslaugas 

gavusios ir (ar) konsultuotos 

įmonės, įsidiegusios  ir (ar) 

sukūrusios inovacijas, nuo visų 

konsultuotų įmonių“ 

Procentai 10 40 

R.N.817 „ Inovacijų paramos paslaugas 

gavusios ir (ar) konsultuotos  

įmonės sudarytos  technologijų 

perdavimo sutartys“ 

Skaičius 4 11 

R.N.820 „ Inovacijų paramos paslaugas 

gavusios ir (ar) konsultuotos 

įmonės  sukurti gaminių, 

paslaugų ar procesų prototipai 

(koncepcijos)“ 

Skaičius 20 70 

R.N.821 „Konsultuotų  įmonių, 

dalyvaujančių tarptautinėse 

MTEPI iniciatyvose, finansuotos 

paraiškos“ 

Skaičius 10 30 

R.N.823 „Pritraukti nauji nariai į 

Lietuvoje įsikūrusius MTEPI 

klasterius“ 

Skaičius 25 70 

P.B.204 „Nefinansinę paramą gaunančių 

įmonių skaičius “ 

Įmonės 248 620 

P.S.304 „Įgyvendintų inovacijų 

paklausos skatinimo sprendimų 

skaičius“ 

Skaičius 30 150 

P.N.819 „Suorganizuoti  technologijų 

pažangos ir inovacijų 

populiarinimo renginiai“ 

Skaičius 2 3 



 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios 

lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų 

lėšų 

8 688 

601 
0 434 430 0 0 434 430 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

8 688 

601 
0 434 430 0 0 434 430 0 

 
 


