
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ 

TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (TOLIAU – PRIEMONĖ) 

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

PRIEMONĖ NR. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR 

TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS“ 

 

1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.  

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir 

technologijų perdavimo mastą“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, 

dirbančių/studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama 

besikuriančioms jaunoms inovacinėms įmonėms (pumpurinės įmonės, startuoliai); 

1.3.2. MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo-verslo projektų 

įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą).   

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. mokslo ir studijų institucijos;  

1.4.2. privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos arba 

kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų 

nuosavybės, naudojimo ir/arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis (pagal veiklą 

1.3.1). 

1.5. Galimi partneriai:  

1.5.1. mokslo ir studijų institucijos; 

1.5.2. privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos arba 

kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų 

nuosavybės, naudojimo ir/arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis (pagal veiklą 

1.3.1); 

1.5.3. privatieji juridiniai asmenys (pagal veiklą 1.3.2).  

1.6. 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. 
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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 rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė 

reikšmė 2023 

m. gruodžio 31 

d. 

R.S.304 „Ūkio subjektų 

finansuota mokslo ir 

studijų institucijų 

MTEP išlaidų dalis 

nuo visų išlaidų“ 

Procentai 5 7 

P.B.205 „Naujų įmonių, 

gavusių investicijas, 

skaičius“ 

Įmonės  10 70 

P.B.226 „Įmonių, 

bendradarbiaujančių 

su tyrimų 

institucijomis, 

skaičius“ 

Įmonės 12 40 

P.S.305 „Investicijas gavusių 

mokslo ir studijų 

institucijų pateiktos 

patentų paraiškos“ 

Skaičius 0 5 

P.S.396 „Įgyvendinti MTEP 

projektai“ 

Skaičius 6 40 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

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 

13 047 941 0 3 261 985 0 0 0 3 261 985 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  
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Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

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  

13 047 941 0 3 261 985 0 0 0 3 261 985 

 

 


