LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2017 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO
NR. 4-128 „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-844 „INOCONNECT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. lapkričio 19 d. Nr. 4-652
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,
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymą
Nr. 4-128 „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-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (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-844 „InoConnect“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas nauja redakcija nedėstomas):
„LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
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-844
„INOCONNECT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 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“, 6.2.7 papunkčiu,
t v i r t i n 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-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).“
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-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašą:
2.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
(toliau – įgyvendinančioji institucija).“
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2.2. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„12.1. įmonės, atitinkančios Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius
projektų atrankos kriterijus;“.
2.3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto
2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 44P-12.1(14), 2017 m. rugpjūčio 10 d. protokoliniu sprendimu
Nr. 44P-5 (27), 2018 m. vasario 22 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-1(31) ir 2019 m. birželio 21 d.
protokoliniu sprendimu Nr. 44P-6 (42) (projektas turi atitikti Aprašo 16.1 arba 16.6 papunktyje
nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų ir visus kitus Aprašo 16.2–16.5 papunkčiuose
nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus):
16.1. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2014–2017 m. veiksmų
planas), įgyvendinimo (vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka 2014–2017 m. veiksmų plano
3 tikslo „Skatinti vertės tinklų kūrimą, plėtrą ir jų tarptautiškumą“ 3.2 uždavinio „Skatinti klasterių
plėtrą ir integraciją į tarptautinius vertės kūrimo tinklus“ 3.2.4 veiksmą „Teikti finansavimą verslo
tarptautinei tinklaveikai, dalyvavimui tarptautiniuose MTEPI projektuose ir tarptautinių partnerių
paieškai“). Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos iki 2014–
2017 m. veiksmų plano galiojimo termino pabaigos.
16.2. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų
raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų
įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programa), nuostatas
ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką (vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos)
prioritetų įgyvendinimo programos ir atitinka bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką).
16.3. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, vykdantis MTEPI veiklą ir ją deklaruojantis Lietuvos
statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vienas jo narys,
išskyrus mokslo ir studijų instituciją, turi vykdyti MTEPI veiklą ir ją deklaruoti Lietuvos statistikos
departamentui) (vertinama, ar pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris vykdo MTEPI veiklą ir teikia
MTEP statistinę ataskaitą MT-02 „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita“
(toliau – ataskaita) Lietuvos statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius,
tuomet vertinama, ar bent vienas jo narys, išskyrus mokslo ir studijų instituciją, vykdo MTEPI veiklą
ir teikia ataskaitą Lietuvos statistikos departamentui). Vertinama remiantis pareiškėjo paraiškoje
pateikta informacija ir Lietuvos statistikos departamentui teiktos ataskaitos kopija už paskutinių vienų
finansinių metų laikotarpį arba už pareiškėjo (arba pareiškėjo nario, jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius) veikimo laiką (jei pareiškėjas (arba pareiškėjo narys, jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius) veikia trumpiau nei vienus metus) iki paraiškos pateikimo ir dokumentu (elektroniniu
laišku, kuriuo patvirtinamas ataskaitos pateikimo ir priėmimo Lietuvos statistikos departamentui
faktas), patvirtinančiu šios ataskaitos pateikimą Lietuvos statistikos departamentui.
16.4. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, kurio vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per
laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei vienus finansinius
metus) yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius, tuomet bent vieno jo nario vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo
jo įregistravimo dienos (jeigu narys veiklą vykdo trumpiau nei vienus finansinius metus) yra ne
mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (vertinama, ar pareiškėjo vienų finansinių metų
apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau
nei vienus finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (jeigu
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pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vieno jo nario vienų finansinių
metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu narys veiklą vykdo trumpiau
nei vienus finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų). Pareiškėjo
arba jo nario, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, apyvarta tikrinama pagal patvirtintus
paskutinių finansinių metų arba laikotarpio nuo įregistravimo dienos iki paraiškos pateikimo dienos,
jei pareiškėjas arba jo narys, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, veiklą vykdo trumpiau nei
vienus finansinius metus, finansinės atskaitomybės dokumentus. Projekto atitiktis šiam kriterijui
vertinama tik atliekant paraiškos vertinimą.
16.5. Pareiškėjo veiklos ir (arba) projekto, kuriam ieškoma partnerių, pobūdis atitinka
tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio teminį specifiškumą. Jeigu pareiškėjas yra klasterio
koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vieno jo nario vykdomos veiklos pobūdis atitinka
tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio teminį specifiškumą (vertinama, ar pareiškėjo (jeigu
pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vieno jo nario) vykdoma veikla ir
(arba) projekto pobūdis atitinka MTEPI veiklos iniciatyvos renginio tematiką. Vertinama pagal
pareiškėjo paraiškoje pateiktą informaciją, pardavimo pajamų struktūrą, renginio aprašymą
(programą) ir pan.).
16.6. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020
metų programos įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2018–2020
m. veiksmų planas), įgyvendinimo (vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka 2018–2020 m.
veiksmų plano 3 tikslo „Skatinti vertės tinklų kūrimą, plėtrą ir tarptautiškumą“ 3.2 uždavinio „Skatinti
klasterių plėtrą ir integraciją į tarptautinius vertės kūrimo tinklus“ 3.2.3 veiksmą „Skatinti ir teikti
finansavimą verslo tarptautinei tinklaveikai, dalyvavimui tarptautiniuose MTEPI projektuose, tarptautinių
partnerių paieškai, veiklų identifikavimui“). Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos
finansavimui gauti pateiktos nuo 2018–2020 m. veiksmų plano įsigaliojimo dienos.“
2.4. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:
„35. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos
Aprašo lentelėje.
Lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.
Išlaidų
kategorijos Išlaidų kategorijos pavadinimas
Reikalavimai ir paaiškinimai
Nr.
1.
Žemė
Netinkama finansuoti.
2.
Nekilnojamasis turtas
Netinkama finansuoti.
Statyba,
rekonstravimas, Netinkama finansuoti.
3.
remontas ir kiti darbai
4.
Įranga, įrenginiai ir kitas turtas Netinkama finansuoti.
Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą
vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą
vykdančio
personalo
komandiruočių
(kelionės,
apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos. Darbo užmokestis
mokamas vadovaujantis Privačių juridinių asmenų projektų
vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio
5.
Projekto vykdymas
fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita, kuri
paskelbta
ES
struktūrinių
fondų
svetainėje
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//privaciujuridiniu-asmenu-projektu-dalyviu-darbo-uzmokesciofiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita
ir
Dalyvavimo verslo misijose fiksuotojo įkainio nustatymo
tyrimo ataskaitoje, paskelbtoje ES struktūrinių fondų
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svetainėje
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//dalyvavimotarptautinese-verslo-misijose-fiksuotojo-ikainionustatymo-vp2-2-2-um-03-v-priemoneje-asistentas-3tyrimo-ataskaita, nustatytą vidutinę išvykstamosios
tarptautinės iniciatyvos trukmę ir vidutinę darbo dienos
trukmę (8 val. per dieną).
Netinkama finansuoti.

Informavimas apie projektą
Netiesioginės išlaidos ir kitos
7.
išlaidos pagal fiksuotąją projekto Netinkama finansuoti.“
išlaidų normą
2.5. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:
„38. Įgyvendinant projekto veiklas patirtos dalyvavimo MTEPI iniciatyvų, apie kurias
informaciją teikia ir partnerius rekomenduoja EĮT organizacijos, renginiuose išlaidos, nurodytos
Aprašo lentelės 5 punkte, apmokamos taikant dalyvavimo MTEPI veiklos iniciatyvų renginiuose
fiksuotuosius įkainius (toliau – fiksuotieji įkainiai). Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių
taikymo pateikiami Aprašo 3 priede. Fiksuotieji įkainiai nustatyti vadovaujantis Privačių juridinių
asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo
tyrimo
ataskaita,
kuri
paskelbta
ES
struktūrinių
fondų
svetainėje
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//privaciu-juridiniu-asmenu-projektu-dalyviu-darbouzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita ir Dalyvavimo verslo misijose fiksuotojo
įkainio nustatymo tyrimo ataskaita, kuri paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//dalyvavimo-tarptautinese-verslo-misijose-fiksuotojoikainio-nustatymo-vp2-2-2-um-03-v-priemoneje-asistentas-3-tyrimo-ataskaita.“
2.6. Papildau 39.4 papunkčiu:
„39.4. projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad
fiksuotasis įkainis buvo netinkamai nustatytas, patikslintas fiksuotojo įkainio dydis ar jo taikymo
sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo fiksuotojo įkainio dydžio ar jo taikymo sąlygų
patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.“
2.7. Pakeičiu 40.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„40.2. neišvardytos Aprašo lentelėje.“
2.8. Pakeičiu 41.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„41.2. Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti
bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas
su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal
Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienosimones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://eimin.lrv.lt/lt/veiklossritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/inoconnect-lt-2
paskelbtą
rekomenduojamą formą, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos
registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu
Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų
patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis
pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. Ministerijai priėmus sprendimą
finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas registruoja suteiktos de minimis
pagalbos sumą Registre.“
2.9. Pakeičiu 49.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„49.5. informaciją dėl įmonių tarpusavio santykių, nurodytų de minimis reglamento
2 straipsnio 2 dalyje, reikalingą vienos įmonės, kaip nurodyta de minimis reglamente, apimčiai
nustatyti (pildoma „Vienos įmonės“ deklaracija pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamentaes-nr-1407-2013
ir
http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-mprogramavimo-laikotarpis/inoconnect-lt-2 paskelbtą rekomenduojamą formą);“.
6.
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2.10. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:
„66. Projekto (-ų) įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudaromas Projekto (-ų) priežiūros
komitetas, kuris stebi projekto įgyvendinimo pažangą ir teikia rekomendacijas projekto vykdytojui
dėl projekto įgyvendinimo. Projekto (-ų) priežiūros komitetas sudaromas iš įgyvendinančiosios
institucijos, Ministerijos atstovų, į Projekto (-ų) priežiūros komitetą gali būti kviečiami kitų
institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai. Projekto (-ų) priežiūros komiteto sudėtis tvirtinama
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, o jo veiklos principai bus nustatyti
šio komiteto darbo reglamente.“
2.11. Pakeičiu 1 priedo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai Laikoma, kad projektas atitinka šį
asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo
(toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytą
kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų bendrąjį reikalavimą.“
apraše.
2.12. Pakeičiu 1 priedo 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra Informacijos šaltiniai: paraiška,
apribojimų gauti finansavimą:
Valstybinės mokesčių inspekcijos
5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra prie Lietuvos Respublikos finansų
juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl ministerijos ir Valstybinio socialinio
bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas draudimo fondo valdybos prie
ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) Socialinės apsaugos ir darbo
ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra ministerijos, Audito, apskaitos, turto
likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių vertinimo ir nemokumo valdymo
susirinkimo nutarimas bankroto procedūras tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma finansų ministerijos, Juridinių
biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir asmenų registro duomenys, taip pat
partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, kita viešajai įstaigai Lietuvos verslo
nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas paramos agentūrai (toliau –
ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) įgyvendinančioji
institucija)
ekonominės veiklos;
prieinama informacija.
5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir Vertinant atitiktį šiam vertinimo
partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar aspektui, vadovaujamasi pareiškėjo
galutiniu administraciniu sprendimu nėra pateikta deklaracija.
pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su Pareiškėjo deklaracijoje pateiktų
mokesčių ar socialinio draudimo įmokų teiginių dėl atitikties šiam vertinimo
mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aspektui
nurodytų
apribojimų
aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei tikrumas tikrinamas atrankiniu būdu
pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje vidaus procedūrų apraše nustatyta
registruoti juridiniai asmenys ar užsienyje tvarka.“
gyvenantys fiziniai asmenys (ši nuostata
netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama
iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų
fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra
atidėti mokesčių arba socialinio draudimo
įmokų mokėjimo terminai);
5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir
partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba
pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai
asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas
(turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar
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savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai)
ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis
(-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti
sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir
pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus,
neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo
arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per
paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už
dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje
grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų
organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius
ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar
teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su
prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų
veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu,
papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų
neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą,
turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą
apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą,
neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės
apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais
apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių
ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos
Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine,
komercine, finansine ar profesine veikla,
neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo
prekių ar paslaugų ženklo naudojimą,
apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens
veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito,
paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne
pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą,
skolininko
nesąžiningumą,
nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės
mokėjimo priemonės gaminimą, tikros
elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar
neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo
priemone arba jos duomenimis, neteisėtą
elektroninės mokėjimo priemonės ar jos
duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų
apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos
tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto
įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų
pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar
vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba
realizavimą, dokumento suklastojimą ar
disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo,
spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą
kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje,
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kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES
finansiniams interesams (šis apribojimas
netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių)
veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir
(arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos
investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);
5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir
partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę
veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę,
nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo
procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems
juridiniams asmenims);
5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir
partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki
5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl
trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši
nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams
asmenims);
5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir
partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas
gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl
lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo
grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis
apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla
finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės
ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba)
valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai
finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES
fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų
techninė parama, Europos investicijų fondui ir
Europos investicijų bankui);
5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir
partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra
pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius,
taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių
asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių
asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų
registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata
netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši
nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines
ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus,
taikomus juridiniam asmeniui, užsienio
juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba
jų filialui).
2.13. Papildau 1 priedą 6.4 papunkčiu:
„6.4. Projektas atitinka Europos investicijų Netaikoma.“
banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti
sąlygas.
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2.14. Pakeičiu 1 priedo 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Projekto
veiklų
vykdymo
Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas teritorija turi atitikti Aprašo 21
vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda punkte nustatytus reikalavimus.
(ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos
finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai Informacijos
šaltinis
–
(arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal paraiška.“
reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio
pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka
bent vieną iš šių sąlygų:
8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir
Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto
veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES
teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto
projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal
projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos
reprezentacijai skirtos veiklos, informavimo,
komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo
didinimo veiklos;
8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai
finansuojamo projekto veiklos vykdomos:
– ES teritorijoje;
– ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija
procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų
apraše;
8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų
veiklos.
2.15. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2.16. Pakeičiu 4 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui pagal pareiškėją.
Planuojama gauti Gautos
Valstybės Informacija apie Valstybės
valstybės
valstybės pagalbos
valstybės
pagalbos
pagalbos suma
pagalbos teikėjas
pagalbos
suteikimo
(ne iš Lietuvos
suma
suteikimą,
data“
Respublikos
teikimo
ekonomikos ir
pagrindą
inovacijų
ministerijos)
2.1. Kita valstybės
pagalba projektui
finansuoti (pvz.,
valstybės suteiktos
garantijos,
mikrokreditai,
garantuotų
paskolų palūkanų
kompensavimas,
kita)
2.2.
Numatoma
gauti de minimis
pagalba projektui
įgyvendinti
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(nurodyti išlaidas,
kurioms
numatoma gauti
de
minimis
pagalbą)
2.17. Pakeičiu 4 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Projektas priskiriamas Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir
inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios
specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nurodytam prioritetui ir
įgyvendinimo tematikai (taikoma, nustatant projekto atitiktį 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-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo (toliau – Aprašas) 16.2 papunkčio nuostatoms).
Mokslinių tyrimų ir (ar)
eksperimentinės plėtros ir
inovacijų (toliau –
MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematika
MTEPI) prioritetas
(pasirenkamas vienas variantas)
(pasirenkamas vienas
variantas)
3.1.1. Paskirstytojo ir centralizuoto generavimo, tinklų ir □
efektyvaus energijos vartojimo sistemos sąveikumo
stiprinimas.
3.1.2. Esamų ir naujų galutinių vartotojų poreikių □
3.1. Energetika ir
□
tenkinimas, energijos vartojimo efektyvumo, išmanumo
tvari aplinka
stiprinimas.
3.1.3. Atsinaujinančiųjų biomasės ir saulės energijos □
išteklių panaudojimo ir atliekų perdirbimo energijai gauti
plėtra.
3.2.1.
Molekulinės
technologijos
medicinai
ir □
biofarmacijai.
3.2. Sveikatos
3.2.2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir □
technologijos ir
□
visuomenės sveikatai.
biotechnologijos
3.2.3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai □
ir gydymui.
3.3.1. Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugus maistas.
□
3.3. Agroinovacijos
ir maisto
□
3.3.2. Beatliekis biožaliavų perdirbimas į vertingus □
technologijos
komponentus.
3.4.1. Fotoninės ir lazerinės technologijos.
□
3.4. Nauji gamybos
procesai,
3.4.2. Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos.
□
□
medžiagos ir
3.4.3. Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos □
technologijos
technologijos.
3.5.1. Išmaniosios transporto sistemos.
□
3.5. Išmanusis,
netaršus, susietas
□
3.5.2. Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir □
transportas
transporto rūšių integracijos technologijos (modeliai).
3.6.1. Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji □
duomenys.
3.6. Informacinės ir
3.6.2. Daiktų internetas.
□
□
ryšių technologijos
3.6.3. Įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas.
□
3.6.4. Kibernetinis saugumas.
□
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3.7. Įtrauki ir
kūrybinga
visuomenė

□

3.6.5. Finansinės technologijos ir blokų grandinės.
3.7.1. Modernios ugdymosi technologijos ir procesai.
3.7.2. Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos ir
produktai.
3.7.3. Socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės
vystymo produktams ir paslaugoms kurti, novatoriški
verslo modeliai.
3.7.4. Lanksčiosios ir taikomosios procesų valdymo
technologijos.

Energetikos ministras, pavaduojantis
ekonomikos ir inovacijų ministrą

Parengė
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų
koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė
Edita Rudakaitė-Šaukštel

□
□
□
□
□“

Žygimantas Vaičiūnas

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-844 „InoConnect“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo
3 priedas
METODINIAI NURODYMAI DĖL FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ TAIKYMO
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 10 punkte nurodytos
remiamos veiklos – dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
(toliau – MTEPI) veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinklo (toliau –
EĮT) organizacijos, renginiuose – išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Privačių juridinių asmenų
projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo
ataskaita (toliau – DU ataskaita), kuri paskelbta Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų
svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//privaciu-juridiniu-asmenu-projektu-dalyviudarbo-uzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita ir Dalyvavimo verslo misijose
fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita (toliau – Tyrimo ataskaita), paskelbtoje ES struktūrinių
fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//dalyvavimo-tarptautinese-verslomisijose-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-vp2-2-2-um-03-v-priemoneje-asistentas-3-tyrimo-ataskaita.
2. Aprašo lentelės 5 punkte nurodytoms projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio
išlaidoms apskaičiuoti taikomas DU ataskaitoje nustatytas vidutinis valandinis projektą vykdančio
personalo darbo užmokestis pagal pareiškėjo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2
red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“, kodą, o Aprašo lentelės 5 punkte nurodytoms projektą vykdančio personalo
komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidoms apskaičiuoti taikomi kelionių,
apgyvendinimo ir dienpinigių fiksuotieji įkainių dydžiai, nustatyti Tyrimo ataskaitoje.
3. Dėl panašios projektų veiklų įgyvendinimo specifikos (iniciatyvos ieškant tarptautinių
partnerių pasirašyti bendradarbiavimo susitarimus), apskaičiuojant kelionės trukmę, taikoma Tyrimo
ataskaitoje nustatyta vidutinė išvykstamosios tarptautinės iniciatyvos trukmė dienomis. Tyrimo
ataskaitoje nustatyta vidutinė trukmė taikoma apskaičiuojant apgyvendinimo, dienpinigių ir projekto
veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio sumas.
4. Pagal Metodinius nurodymus dėl fiksuotųjų įkainių taikymo (toliau – Metodiniai
nurodymai) skaičiuojamos tik vieno dalyvio (dalyvis suprantamas kaip įmonės darbuotojas) tinkamos
finansuoti išlaidos.
II SKYRIUS
TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS
5. Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos dalyvavimo tarptautinių MTEPI
veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose išlaidos.
6. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokamos taikant Tyrimo
ataskaitoje apskaičiuotus fiksuotuosius dydžius vienam tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvos
renginio dalyviui ir DU ataskaitoje nustatytą vieno darbuotojo vidutinį darbo užmokesčio dydį.
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7. Pareiškėjas paraiškoje gali nurodyti ir mažesnius dalyvavimo tarptautinių MTEPI veiklos
iniciatyvos renginiuose fiksuotųjų įkainių dydžius.
8. Dalyvavimo tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų renginiuose išlaidos įgyvendinant
projektą bus apmokamos pagal iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo
projekto sutartyje (toliau – projekto sutartis) nustatytus dalyvavimo tarptautinių MTEPI veiklos
iniciatyvos renginiuose fiksuotųjų įkainių dydžius (projekto vykdytojas negalės už dalyvavimo
tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvos renginiuose išlaidas, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai,
atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).
9. Pareiškėjas, apskaičiuodamas išlaidoms reikalingą preliminarią sumą, dalyvavimo
tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvos renginiuose fiksuotąjį įkainį (atitinkamai pagal valstybę, į
kurią vykstama) vienam dalyviui daugina iš preliminaraus dalyvių skaičiaus.
10. Galutiniai dalyvavimo tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvos renginiuose fiksuotieji
įkainiai ir jų dydžiai tvirtinami projekto sutartyje. Jais vadovaujantis apskaičiuojamos ir projekto
vykdytojui išmokamos lėšos, skirtos dalyvavimo tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvos renginiuose
išlaidoms apmokėti.
11. Įvertinęs faktiškai padarytas išlaidas, projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti dalies
išlaidų, kurioms taikomi dalyvavimo tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvos renginiuose fiksuotieji
įkainiai, apmokėjimo.
12. Galimi dokumentiniai įrodymai faktui, kad projekto išlaidos buvo patirtos tokiomis
sąlygomis, kaip deklaruota projekte (dalyvių skaičius, renginys, renginio valstybė), pagrįsti yra:
12.1. pažyma iš EĮT organizacijos, kurioje patvirtinamas dalyvio dalyvavimo renginyje
faktas;
12.2. pasirašyti susitarimai su tarptautiniais partneriais arba išrašai iš susitarimų su
tarptautiniais partneriais, įvardijantys tarptautinius partnerius ir sutarties objektą, kuris turi būti
sietinas su bendru dalyvavimu tarptautinėje ES MTEPI iniciatyvoje ir (arba) ryšių užmezgimu
MTEPI srityje su atitinkamais tarptautiniais partneriais. Šie dokumentai teikiami, jei buvo pasirašyti
atitinkami susitarimai atitinkamu laikotarpiu, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas kompensuoti
išlaidas;
12.3. projekto vykdytojo parengta suvestinė pažyma, kurioje pateikta informacija apie
dalyvavimą tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginyje: nurodytas renginio pavadinimas, data,
renginio vieta, dalyvių skaičius ir pavadinimai, galutinių naudos gavėjų (dalyvių), vykusių į renginį,
sąrašas ir renginio metu galutinių naudos gavėjų pasiekti rezultatai;
12.4. dalyvavimo renginyje faktiniai įrodymai (bent penkios nuotraukos iš renginio, kuriose
matytųsi įmonės atstovai, dalyvaujantys susitikime greta kitų dalyvių; renginio (susitikimo)
programa; EĮT organizacijos pažyma apie įmonės dalyvavimą atitinkamame renginyje);
12.5. kiti pagrindžiantys dokumentai.
_________________________

