Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ 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
2020 m. gegužės
Vilnius

d. Nr.

P a k e i č i u 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą 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“:
1. Pakeičiu I skyriaus aštuntąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„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
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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.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
ar procesų prototipai“
7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
2018 m.
2023 m. gruodžio
gruodžio 31 d.
31 d.
38,74
60,70

0

8

1

4

3
13
3

8

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

1.
skiriamų lėšų
18 006 489
2.
0
3.
18 006 489

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
Iš viso – ne
Lietuvos Savivaldybės
valstybės
mažiau kaip Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
biudžeto
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
lėšos – iki
biudžeto
lėšos
lėšos
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
0

3 091 558
207 865
1 188 619
419 175
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
Iš viso
0

3 091 558

207 865

1 188 619

419 175

1 275 899
0

1 275 899“

2. Pakeičiu I skyriaus tryliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„TRYLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-MITA-T-851 „INOČEKIAI“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
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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 vykdomiems MTEP darbams
ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams) atlikti, teikimas;
1.3.2. inovacinių čekių, skirtų projektams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės
ženklą („Seal of Excellence) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“,
bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių,
komercinių galimybių įvertinimo veikloms), įgyvendinti teikimas;
1.3.3. inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas;
1.3.4. inovacinių čekių, skirtų projektams, atrinktiems pagal sutartį, pasirašytą tarp Europos
branduolinių tyrimų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (inovacijų konsultacinės
paslaugos, inovacijų paramos paslaugos, galimybių studijų atlikimas), įgyvendinti teikimas.
1.4. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas),
vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.
1.5. 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 Europos Sąjungos bei kitos tarptautinės
finansinės paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
R.S. 302

R.N. 827

P.B. 202
P.B. 227

„Verslo sektoriaus
išlaidos MTEP,
tenkančios vienam
gyventojui“
„Investicijas gavusių
įmonių išlaidos MTEP
veikloms“
„Subsidijas gaunančių
įmonių skaičius“
„Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją
paramą inovacijoms
arba MTEP
projektams“

Eur

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

Eur

0

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

13 316 875
Įmonės

4
174

Eur

27 000
4 050 000

4
„Įmonių,
bendradarbiaujančių su
tyrimų institucijomis,
skaičius“

P.B. 226

7.

Įmonės

4
160

Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)

Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos Iš viso – ne Lietuvos
Savivaldybės
valstybės
mažiau
Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
biudžeto
kaip
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
lėšos – iki
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
0
0
0
0
7 500 000
4 038 461
4 038 461
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
0
0
0
0
7 500 000
4 038 461
4 038 461“
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

.

3. 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);
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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.
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“
7. Priemonės finansavimo šaltiniai

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

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

0
5 490 000
0
158
0
85
0
36
0
85

0
40

(eurais)

6
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

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

Projektų vykdytojų lėšos

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
0
0
0
0
5 506 886
1 550 831
1 550 831
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso:
0
0
0
0
5 506 886
1 550 831
1 550 831”

Ekonomikos ir inovacijų ministras

