
 

1.1. investicinis prioritetas “MTI infrastruktūros tobulinimas, gebėjimų plėtoti 
MTI stiprinimas ir kompetencijos centrų, ypač europinės svarbos, veiklos 

skatinimas ” 
 

1.1.1 konkretus uždavinys „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos 
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros 

panaudojimo” 
 
 

Investicinio prioriteto įgyvendinimo veikla „Mokslo ir studijų institucijų 
infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos srityje“ 

 
 Centrinė projektų valdymo agentūra 

 



Planavimo stadijos 

 
 
 
 
 
 

Strateginio planavimo stadija (ne tik ESIF investicijoms): 
• Sumanios specializacijos (SMART) strategija 
• Konkrečių SMART krypčių prioritetų veiksmų planai 
• SMART krypčių ir prioritetų įgyvendinimo ŠMM valdymo srityje bendrasis 

planas 

I-asis išlaidų tinkamumo vertinimas. Projekto planavimo, atitikimo veiksmų 
programos prioritetams stadija: 
• Projektinių pasiūlymų vertinimas 
• Valstybės projektų sąrašo sudarymas (preliminari suma) 

II-asis išlaidų tinkamumo vertinimas. Projektų, išlaidų tinkamumo įvertinimo 
stadija: 
• Projekto išlaidų tinkamumo vertinimas, vertinant paraišką 
• Sutartis, su tinkamų išlaidų proporcijos (jei taikoma) nustatymu 



Tolesni projektų vertinimo etapai 

 

Ministerija 

 

CPVA 
 

vertinimas 

PIP 

PFSA 
(reikalavimas 

išskirti 
investicijas, 

skirtas MTEPI) 

 

Mokslo 
institucijos 

 

Projektinis 
pasiūlymas+ 

investicinis projektas 

Projektinio pasiūlymo vertinimas: 
1. Projekto veiklų atitikimas VP; 
2. Projekto atitikimas krypčių ir prioritetų 

įgyvendinimo ŠMM valdymo srityje 
bendrajam veiksmų planui; 

3. Kaštų-naudos analizė, investicinio projekto 
turinio vertinimas. 

Jei projektas atitinka visus kriterijus, jis 
įrašomas į valstybės projektų sąrašą 

Pasiūlymas 
teikti 

paraišką 

Paraiška 

1) Projektų/išlaidų tinkamumo 
vertinimas 
2) sprendimas/sutartis 

vertinimas 



 

 

 

Dabartinis etapas: 

• Patvirtinti strateginiai dokumentai 

• Stebėsenos komiteto patvirtinti (su išlyga) specialieji atrankos kriterijai 

• Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA) nėra parengtas/suderintas. 

 



 

MTEPI infrastruktūrai skiriama investicijų dalis galėtų būti apskaičiuojama 
vienu iš žemiau išvardytų būdų arba naudojant jų kombinaciją: 

 

1) Kai kuriama infrastruktūra ar jos dalis gali būti pilnai priskirta prie MTEPI 
infrastruktūros (pvz. visas pastatas, jo korpusas, aukštas), naudojamos 
išskirtinai MTEPI veikloms, investicijos į šios infrastruktūros kūrimą galėtų 
būti pilnai finansuojamos pagal VP 1.1. investicinį prioritetą. 

2) Jei kuriama infrastruktūra ar jos dalis negali būti pilnai priskirta MTEPI, 
t.y. bus naudojama ne tik MTEPI veikloms, turi būti apskaičiuota, kokiu 
procentu/proporcija ji bus naudojama MTEPI veikloms. Tai gali būti 
apskaičiuojama (pagal Frascati rekomendacijas) vertinant: 

 DU išlaidas (įvertinant mokslinio personalo skaičių, lyginant su 
bendru personalo skaičiumi) 

 Kitas išlaidas (medžiagų, įrangos, išlaikymo kaštus MTEPI veikloms, 
skaičiuojant faktinį infrastruktūros naudojimo MTEPI veikloms laiką). 

  

  

 


