_________2018-04–30_____
(kvietimo paskelbimo data)

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos priemonės
Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1
Nr. 02
( SVV subjektams, veiklą vykdantiems visose Lietuvos savivaldybėse, išskyrus Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose )
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau –
MITA) kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ (toliau –
Priemonė).
Finansavimo tikslas:
skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo
(toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant
inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti
įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ir
(ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus
įmonės viduje.
Finansuojamos veiklos:
Priemonės finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas)
nurodytos finansuojamos veiklos:
- Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla: inovatyvių
SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP
veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų
klasifikacijos
apraše,
patvirtintame
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d.
nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos
aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų
klasifikacijos aprašas), 4 punkte;
- Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla:
tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose
labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse
įmonėse (toliau – MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai,
siekiant jų komercinio realizavimo;
- Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla:
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Galimi pareiškėjai ir partneriai:

Atrankos būdas:
Didžiausia galima projektui skirti
finansavimo lėšų suma, Eur:

Planuojama kvietimo finansavimo
suma, Eur:
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inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant
MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų
klasifikacijos apraše.
- SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos
registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.1
papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje
nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojamas nuo
veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre,
verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos
arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių
administratoriuje dienos;
- SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių
ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo
dienos (kai vykdoma Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta
veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ
atveju, skaičiuojami nuo veiklos registravimo dienos
Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo
liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios
veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje
dienos.
- žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12
mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma
10.2 papunktyje nurodyta veikla).
Partneriai negalimi.
Tęstinė projektų atranka
Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų
suma yra apskaičiuojama remiantis Aprašo 4 priedo 10
punkte nurodytomis formulėmis ir Aprašo 20 punkte
nurodytomis galimomis projektų veiklų įgyvendinimo
trukmėmis. Pareiškėjas „Excel“ formatu užpildo
Aprašo 7 priede nurodytą lentelę, kuri skelbiama
interneto
svetainėse
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimaiteikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai?page=2
ir
http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fonduinvesticijos/2014-2020-m-programavimolaikotarpis/inostartas. Lentelė yra iš dalies užpildyta,
pareiškėjas pateikia trūkstamą konkretaus projekto
informaciją, didžiausia projekto tinkamų finansuoti
išlaidų suma apskaičiuojama automatiškai.
Iki 2 506 886 Eur (dviejų milijonų penkių šimtų šešių
tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų)
pirmojo kvietimo metu

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2018-04-30 9:00 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki
(galutinis paraiškų pateikimo
terminas1):

2020-09-30 24:00 val.
Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal
priimtus sprendimus ir vertinamas paraiškas paskirstyta
ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro

Pastaba programavimui: ši data yra skelbimo galiojimo pabaigos data.
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Kita informacija:

galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas
skirtą lėšų sumą.
Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas
ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai
projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu
privalo naudotis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų
svetainę (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas
išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų
teikimo per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų
svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Informacija apie paraiškų teikimą:
Paraiškų pateikimo būdas:

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 56
punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti
paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės
dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės
galimybės laikinai neužtikrinamos – MITA
raštu Projektų taisyklių III skyriaus 12 skirsnyje
nustatyta tvarka.
Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės
galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti
paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų
pateikimo termino dieną, MITA paraiškų
pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui
ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus
pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų
taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos MITA iki
2020 m. rugsėjo 30 d. 24:00 val.
Informacija, kaip teikti paraiškas per DMS,
rasite čia.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios
paraiškas, pavadinimas:
Įgyvendinančiosios institucijos adresas:
Konsultuojančių įgyvendinančiosios
institucijos darbuotojų vardai, pavardės,
kontaktai (el. paštas, telefonas):
Interneto svetainės, kurioje galima rasti
kvietimo dokumentus, adresas:

MITA
A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius
Visuotinės dotacijos skyriaus
vyriausioji specialistė Aistė Mančiakaitytė,
tel. Nr. (+370) 604 78939,
el. p. aiste.manciakaityte@mita.lt
http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai
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http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantyskvietimai

