PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2016 m. sausio 8 d. įsakymu
Nr. 4-20
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS
PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-K-823
„SMARTINVEST LT+“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1
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-LVPAK-823 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato
reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos
Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa),
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai,
įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų
vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.
2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:
2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašą, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio 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“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);
2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);
2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų
kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius
(OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);
2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos
rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio
30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas).
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte
nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.
4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:
4.1. Didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės
įmonės apibrėžimo, pateikto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme
(toliau – Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas).
4.2. Eksperimentinė plėtra – atitinka bandomosios taikomosios veiklos sąvoką, kuri
apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 86 punkte.
4.3. Inovacijos – organizacinių ir procesų inovacijų diegimas.
4.4. Įmonių grupė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių
konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.
4.5. Labai maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
įstatyme.
4.6. Lemiama įtaka – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme.
4.7. Maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
4.8. Moksliniai tyrimai – atitinka pramoninių tyrimų sąvoką, kuri apibrėžta Bendrojo
bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 85 punkte.
4.9. Mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūra
(toliau – MTEPI infrastruktūra) – moksliniams tyrimams ir (arba) eksperimentinei plėtrai vykdyti
reikalinga infrastruktūra, įskaitant gerosios gamybos praktikos reikalavimus atitinkančias patalpas,
kaip nurodyta atitinkamos srities gerosios gamybos praktikos vadove (toks vadovas turi būti viešai
prieinamas, pvz., paskelbtas interneto svetainėse), bei gerosios laboratorijos praktikos reikalavimus
(tokie reikalavimai turi būti viešai prieinami, pvz., paskelbti interneto svetainėse) atitinkančias
patalpas, būtinas minėtoms veikloms vykdyti. Jei nėra nusistovėjusios gerosios gamybos praktikos
ar gerosios laboratorijos praktikos, gali būti atsižvelgta į projektu kuriamos infrastruktūros
specifiškumą, pvz., labai aukšti patalpų švaros, vibracijos ar panašūs reikalavimai paprastai būdingi
tik aukštųjų technologijų įmonėms.
4.10. Mokslo ir studijų institucija – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo
ir studijų įstatyme.
4.11. Organizacinių inovacijų diegimas – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios
išimties reglamento 2 straipsnio 96 punkte.
4.12. Pradinė investicija – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties
reglamento 2 straipsnio 49 punkto a papunktyje.
4.13. Procesų inovacijų diegimas – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties
reglamento 2 straipsnio 97 punkte.
4.14. Sunkumų patirianti įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties
reglamento 2 straipsnio 18 punkte.
4.15. Užsienio investuotojas (investuotojas) – užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka investuoja nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise
valdomą bei naudojamą turtą.
4.16. Valstybės pagalbos gavėjas – ūkio subjektas, kuriam suteikta valstybės pagalba.
4.17. Veiksmingas bendradarbiavimas – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios
išimties reglamento 2 straipsnio 90 punkte.
4.18. Vidutinė įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
įstatyme.
5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau –
Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji
institucija).
6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.
8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 43 443 003 Eur (keturiasdešimt
trijų milijonų keturių šimtų keturiasdešimt trijų tūkstančių trijų eurų) Europos Sąjungos (toliau –
ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.
9. Pagal Aprašą numatoma skelbti tris kvietimus teikti paraiškas: pagal pirmąjį kvietimą
teikti paraiškas numatoma skirti iki 10 000 000 Eur (dešimt milijonų eurų), pagal antrąjį iki 5 000
000 Eur (penkių milijonų eurų), pagal trečiąjį kvietimą numatoma skirti suma bus nustatyta
atsižvelgus į pirmųjų dviejų kvietimų rezultatus. Jeigu paskelbto kvietimo metu pagal priimtus
sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti suma yra
mažesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, nepanaudota lėšų suma paskirstoma proporcingai kitiems
kvietimams. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę kvietimui skirtą
sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų
sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.
10. Priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir (ar)
eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje pagal Prioritetines mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos)
kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 951 „Dėl
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“ (toliau – sumaniosios specializacijos kryptys).
11. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:
11.1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros
(toliau – MTEP) veiklas;
11.2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos
įmonės MTEPI infrastruktūra;
11.3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių
inovacijų diegimu.
12. Pareiškėjas gali pasirinkti projekte įgyvendinti arba visas tris Aprašo 11 punkte
nurodytas veiklas, arba dvi iš Aprašo 11 punkte nurodytų veiklų, arba vieną iš Aprašo 11.1 ir 11.2
papunkčiuose nurodytų veiklų.
13. Pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2016 metų I ketvirtį, antrąjį –
pasibaigus pirmojo kvietimo terminui, trečiąjį – pasibaigus antrojo kvietimo terminui. Kvietimai
teikti paraiškas skelbiami pagal sumaniosios specializacijos kryptis.
14. Dėl finansavimo konkuruoja projektai nepriklausomai nuo to, kokiai sumaniosios
specializacijos krypčiai jie priskiriami..
15. Pagal Aprašą teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuri turi tenkinti visas
sąlygas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje, ir atitinkamas specialiąsias
sąlygas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento III skyriuje:
15.1. Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai teikiamas finansavimas turi tenkinti
Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsnio nuostatas;
15.2. Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai veiklai teikiamas finansavimas turi tenkinti
Bendrojo bendrosios išimties reglamento 13 ir 14 straipsnių nuostatas;
15.3. Aprašo 11.3 veiklai papunktyje nurodytai veiklai teikiamas finansavimas turi tenkinti
Bendrojo bendrosios išimties reglamento 29 straipsnio nuostatas.
16. Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba laikoma turinti skatinamąjį poveikį, jeigu
atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Įgyvendinančioji
institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal
Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, o Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą,
įgyvendinančioji institucija registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą 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“.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS
17. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos
Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką,
arba užsienio investuotojas (įmonė).
18. Pagal Aprašą galimi partneriai Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai yra:
18.1. privatieji juridiniai asmenys;
18.2. mokslo ir studijų institucijos.
19. Jei Aprašo 11.3 papunktyje nurodytą veiklą vykdo pareiškėjas, kuris yra didelė įmonė,
privaloma šią veiklą vykdyti su partneriu – labai maža, maža ir (ar) vidutine įmone.
20. Pagal Aprašą 11.2 papunktyje nurodytai veiklai partneriai yra negalimi.
21. Pareiškėjais (projekto vykdytojais) ir partneriais gali būti tik juridiniai asmenys.
Pareiškėjais (projekto vykdytojais) ir partneriais negali būti juridinių asmenų filialai arba
atstovybės.
22. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir partneris (-iai) vienas kito atžvilgiu turi būti
savarankiškos įmonės, kaip jos suprantamos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, jeigu
pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą už veiksmingą bendradarbiavimą,
kaip nustatyta Aprašo 58 punkte.
23. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams ir partneriams visose srityse, išskyrus
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos
regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą
tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347,
p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento
1 straipsnio 2–5 dalyse, 4 ir 13 straipsniuose nustatytus apribojimus. Pagal Aprašą finansavimas
nėra teikiamas pareiškėjui (partneriui), jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės
kategorijai. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas (partneris) nėra sugrąžinęs
anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir
nesuderinama su vidaus rinka.
24. Kai paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama
galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį
pasirašo pareiškėjas ir visi projekto partneriai.
25. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai
ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą,
kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą, projekto rezultatai ir
kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos
taisyklių:
25.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis
įgyvendinant projektą;
25.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su
partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;
25.3. projekto vykdytojas visiems partneriams privalo persiųsti visų įgyvendinančiajai
institucijai teikiamų ataskaitų kopijas;
25.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš
kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti suderinti su partneriais.
III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI
26. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus
bendruosius projektų reikalavimus.
27. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2015 m.
liepos 9 d. posėdžio nutarimu Nr. 44(P)-6.1(8) ir 2016 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 44P-13.1(15)
27.1. projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos
inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programa), nuostatas (vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų
plėtros 2014–2020 metų programos antrojo tikslo „Didinti verslo inovacinį potencialą“ pirmojo
uždavinio „Skatinti investicijas į didelę pridėtinę vertę kuriančias veiklas“ įgyvendinimo, t. y.
projekto metu arba įgyvendinus projektą sukurtas (-i) produktas (-ai) turi būti naujas (-i) įmonės
lygmenyje, arba rinkos lygmenyje, arba pasaulio lygmenyje, kaip nurodyta Oslo vadove (Oslo
manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, Eurostat,
2005);
27.2. projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986
„Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau –
Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programa), nuostatas (vertinama, ar
projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos
pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ įgyvendinimo);
27.3. projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d.
nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos patvirtinimo“ (toliau – Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programa), nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų
planą (vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų
prioritetų įgyvendinimo programos ir atitinka bent vieno konkretaus prioriteto veiksmų plane
nustatytą bent vieną prioriteto teminį specifiškumą);
27.4. ne mažiau kaip 20 procentų sukuriamų naujų darbo vietų bus skirtos tyrėjų darbo
vietoms (jei 20 procentų sukuriamų naujų darbo vietų sudaro mažiau nei 1 darbo vietą, tuomet
mažiausiai 1 iš naujai sukuriamų darbo vietų, skaičiuojant viso etato ekvivalentu, turi būti tyrėjo
darbo vieta). Sukurtos naujos darbo vietos bus išlaikomos ne mažiau kaip 5 metus (labai mažų,
mažų ir vidutinių įmonių atveju – ne mažiau kaip 3 metus) nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą
dienos (siekiama paskatinti kurti darbo vietas tyrėjams ir vertinama, ar įgyvendinant projektą ir per
3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos iš visų tiesiogiai su projektu susijusių naujų
darbo vietų ne mažiau kaip 20 procentų sudarys darbo vietos tyrėjams (jei 20 procentų sukuriamų
naujų darbo vietų sudaro mažiau nei 1 darbo vietą, tuomet mažiausiai 1 iš naujai sukuriamų darbo
vietų, skaičiuojant viso etato ekvivalentu, turi būti tyrėjo darbo vieta) ir šios darbo vietos bus
išlaikytos ne mažiau kaip 5 metus (labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atveju – ne mažiau kaip 3
metus) nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos);
27.5. investuotojo vidutinės metinės pajamos (įskaitant investuotojo įmonių grupės
pajamas) per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip
1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų), o investicijos į MTEPI sritį per šį laikotarpį bent vienais

finansiniais metais sudarė ne mažiau nei 1 procentą vidutinių metinių pajamų arba investuotojo
turtas (įskaitant investuotojo įmonių grupės turtą) per paskutinius finansinius metus iki paraiškos
pateikimo yra ne mažesnis kaip 1 000 000,00 (vienas milijonas) eurų (siekiama paskatinti
tiesioginių užsienio investicijų MTEPI srityje pritraukimą, todėl vertinama, ar investuotojo
vidutinės metinės pajamos (įskaitant investuotojo įmonių grupės pajamas) per paskutinius
3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 1 000 000 Eur (vienas milijonas
eurų), o investicijos į MTEPI sritį per šį laikotarpį bent vienais finansiniais metais sudarė ne mažiau
nei 1 procentą vidutinių metinių pajamų (investicijos į MTEPI sritį vertinamos remiantis pareiškėjo
paraiškoje pateikta informacija) arba investuotojo turtas (įskaitant investuotojo įmonių grupės turtą)
per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnis kaip 1 000 000,00
(vienas milijonas) eurų);
27.6. investuotojas MTEPI veiklą vykdo ne mažiau nei 1 metus (siekiama paskatinti
tiesioginių užsienio investicijų MTEPI srityje pritraukimą, todėl vertinama, ar bent viena
investuotojo veiklų vykdoma MTEPI srityje ne mažiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo.
Vertinama remiantis pareiškėjo paraiškoje pateikta informacija).
28. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2009 m. birželio 10 d. komunikatu Nr. COM(2009) 248
final,
kuri
skelbiama
EK
svetainėje
adresu
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/balticsea/library/#1 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane,
patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177 final, kuris
skelbiamas
Europos
Komisijos
svetainėje
adresu
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/balticsea/library/#1, numatytą politinę sritį „Inovacijos“.
29. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Aprašo 2 priede nurodytais prioritetiniais
projektų atrankos kriterijais. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams,
projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas
Aprašo 2 priede). Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 40. Jeigu projektai
surenka vienodą balų skaičių, tuomet projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta
tvarka.
30. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip
40 balų, paraiška atmetama.
31. Pagal Aprašą nefinansuojami iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami didelės
apimties projektai.
32. Pagal Aprašą nefinansuojami projektai, jeigu juose numatomos MTEP veiklos yra
susijusios ir (arba) sukurtą MTEPI infrastruktūrą numatoma naudoti MTEP veikloms, susijusioms
su sritimis, kuriose ES ir (arba) nacionaliniai teisės aktai draudžia vykdyti MTEP veiklas arba
kurios ES ir (arba) nacionaliniuose teisės aktuose yra nurodytos kaip sritys, kuriose MTEP veiklos
yra neremiamos.
33. Pagal Aprašą finansuojami projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos investicijų
įstatymo (toliau – Investicijų įstatymas) 8 straipsnio nuostatas. Jeigu įgyvendinančioji institucija,
vertindama projektą, nustato, kad yra požymių, jog Investicijų įstatymo 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse
nustatyti apribojimai gali būti taikomi, ji teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į atsakingus
subjektus. Nustačius, kad projektas neatitinka Investicijų įstatymo 8 straipsnio reikalavimų,
paraiška atmetama.
34. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip:
34.1. 24 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo
projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos, jeigu projekte numatoma vykdyti
tik Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą veiklą arba Aprašo 11.1 ir 11.3 papunkčiuose nurodytas
veiklas;

34.2. 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, jeigu projekte numatoma
vykdyti tik Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą arba viena iš projekte numatomų vykdyti veiklų
(kai projekte numatoma vykdyti daugiau nei vieną veiklą) yra Aprašo 11.2 papunktyje nurodyta
veikla.
35. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo
numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, Aprašo 34 punkte nurodytas projekto veiklų
įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka.
36. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo
įgyvendinančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo dienos iki
projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo ir partnerio (-ių) rizika. Jeigu projektas,
kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančioje
institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.
37. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.
38. Pareiškėjas paraiškoje nurodo, kuriai iš sumaniosios specializacijos krypčių ir šių
krypčių prioritetų, nurodytų Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programoje, priskiriamas projektas, taip pat nurodo, kurį prioriteto teminį
specifiškumą atitinka projektas. Galutinį priskyrimą arba nepriskyrimą konkrečiai sumaniosios
specializacijos krypčiai ir jos prioritetui nustato įgyvendinančioji institucija vertinimo metu. Tuo
atveju, jeigu įgyvendinančioji institucija nustato, kad projektas priskiriamas kitai sumaniosios
specializacijos krypčiai ir (ar) šios krypties prioritetui nei pareiškėjas nurodė paraiškoje, pareiškėjui
pasiūloma pagal įgyvendinančiosios institucijos atliktą ekspertinį vertinimą patikslinti paraiškoje
nurodytą informaciją, kuriai iš sumaniosios specializacijos krypčių ir šių krypčių prioritetų
priskiriamas projektas. Pareiškėjui nesutikus patikslinti šios informacijos, paraiška atmetama.
39. Projektu turi būti siekiama toliau išvardytų stebėsenos rodiklių, iš kurių keturi, nurodyti
Aprašo 39.1, 39.2, 39.4 ir 39.8 papunkčiuose, yra privalomi:
39.1. produkto stebėsenos rodiklio „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B. 202;
39.2. produkto stebėsenos rodiklio „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP projektams“, kodas P.B. 227;
39.3. produkto stebėsenos rodiklio „Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis,
skaičius“, kodas P.B. 226;
39.4. produkto stebėsenos rodiklio „Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų
naujų įmonės produktų, skaičius“, kodas P.B. 229;
39.5. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos
ilgalaikės darbo vietos“, kodas P.N. 804;
39.6. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų
ar procesų prototipai (koncepcijos)“, kodas P.N. 814;
39.7. rezultato stebėsenos rodiklio „Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“, kodas R.S. 302;
39.8. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo
vietos“, kodas R.N. 811.
40. Aprašo 39.5, 39.6 ir 39.8 papunkčiuose nurodytų stebėsenos rodiklių Priemonės
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas nustatytas Nacionalinių stebėsenos rodiklių
skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio 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“ skaičiavimo aprašas nustatytas Priemonių įgyvendinimo plane.
Aprašo 39.1, 39.2, 39.3, 39.4 ir 39.7 papunkčiuose nurodytų stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašas nustatytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Visų Aprašo 39

punkte nurodytų stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
41. Projekto parengtumo reikalavimai netaikomi.
42. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės
ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos
principų įgyvendinimui.
43. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus
vystymosi principo įgyvendinimui.
44. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto
sutarties pasirašymo dienos, jeigu vykdoma Aprašo 11.1 papunktyje nurodyta veikla arba Aprašo
11.1 ir 11.3 papunkčiuose nurodytos veiklos, arba per 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo
dienos, jeigu vykdoma tik Aprašo 11.2 papunktyje nurodyta veikla arba viena iš projekte numatomų
vykdyti veiklų (kai projekte numatoma vykdyti daugiau nei vieną veiklą) yra Aprašo 11.2
papunktyje nurodyta veikla.
45. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais
disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos
priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kai už jas sumokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų
jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už jas būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.
IV SKYRIUS
TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO
REIKALAVIMAI
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
46. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl
projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios patvirtintos
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos,
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais
pakeitimais) ir paskelbtos svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos), išdėstytus
projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.
47. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra:
47.1. Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai – 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų);
47.2. Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai veiklai – 6 500 000 Eur (šeši milijonai penki šimtai
tūkstančių eurų);
47.3. Aprašo 11.3 papunktyje nurodytai veiklai – 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių
eurų).
48. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur (penkiasdešimt
tūkstančių eurų).
49. Negali būti finansuojamos to paties turto įsigijimo ar finansinės nuomos (lizingo)
išlaidos ir nusidėvėjimo sąnaudos, t. y. tas pats ilgalaikis turtas arba įsigyjamas (įskaitant ir
finansinę nuomą (lizingą), kaip numatyta Aprašo 74 punkte taikant Bendrojo bendrosios išimties
reglamento 14 straipsnį, arba finansuojamos to paties ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, kaip
numatyta Aprašo 66 punkte taikant Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsnį ir Aprašo
86 punkte taikant Bendrojo bendrosios išimties reglamento 29 straipsnį.

50. Pareiškėjas, norėdamas įsigyti turtą finansinės nuomos (lizingo) būdu, turi raštiškai
pagrįsti, kodėl finansinė nuoma (lizingas) yra ekonomiškiausias būdas pasinaudoti turtu.
51. Projekto išlaidoms, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat
taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 13, 14, 25 ir 29 straipsnių nuostatos.
52. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis.
53. Projekto išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 2 lentelės 7 punkte ir Aprašo 6 lentelės
7 punkte nustatytą fiksuotąją projekto išlaidų normą, turi atitikti Projektų taisyklių trisdešimt
penktąjį skirsnį.
54. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:
54.1. nurodytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje;
54.2. neišvardytos Aprašo 66, 74 ir 86 punktuose.
55. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal
Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:
55.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis
tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;
55.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti
išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias
valstybės pagalbos intensyvumas ar valstybės pagalbos suma pagal Bendrąjį bendrosios išimties
reglamentą taikoma tai valstybės pagalbai.
56. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma
išimtis, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio 5 dalyje, nesumuojama
su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei
susumavus būtų viršytas valstybės pagalbos intensyvumas, nustatytas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 571 „Dėl Lietuvos Respublikos 2014−2020 metų
regioninės pagalbos žemėlapio“, (jei valstybės pagalba teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties
reglamento 14 straipsnį), Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsnyje (jei valstybės
pagalba teikiama pagal šį straipsnį) arba Bendrojo bendrosios išimties reglamento 29 straipsnyje (jei
valstybės pagalba teikiama pagal šį straipsnį).
57. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmių
taikomos Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio nuostatos.
ANTRASIS SKIRSNIS
KAI VALSTYBĖS PAGALBA TEIKIAMA APRAŠO 11.1 PAPUNKTYJE NURODYTAI
VEIKLAI PAGAL BENDROJO BENDROSIOS IŠIMTIES REGLAMENTO 25 STRAIPSNĮ
58. Projekto finansuojamoji dalis (skaičiuojama nuo Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai
veiklai skirtų tinkamų išlaidų) nurodyta Aprašo 1 lentelėje.
1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.
Galimas bazinės finansuojamosios
Didžiausia galima
dalies padidinimas, bet ne daugiau nei
finansuojamoji dalis
iki 80 procentų tinkamų finansuoti
atsižvelgiant į valstybės
išlaidų
pagalbos gavėjo statusą
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59. Projekto finansuojamoji dalis kiekvienam valstybės pagalbos gavėjui (įskaitant
partnerį) nustatoma atskirai.
60. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo
finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.
61. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali
prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.
62. Jei projektas įgyvendinamas su partneriais, pareiškėjas turi padengti ne mažiau kaip
50 procentų tinkamų finansuoti Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų išlaidų ir, jeigu
pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą už veiksmingą bendradarbiavimą,
kaip nurodyta Aprašo 58 punkte, ne daugiau kaip:
62.1. 70 procentų tinkamų finansuoti Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų
išlaidų, jeigu partneris arba vienas iš partnerių yra privatusis juridinis asmuo;
62.2. 90 procentų tinkamų finansuoti Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų
išlaidų, jeigu partneris yra mokslo ir studijų institucija.
63. Jei projektas įgyvendinamas su partneriais ir pretenduojama į projekto
finansuojamosios dalies padidinimą už veiksmingą bendradarbiavimą, kaip nurodyta Aprašo
58 punkte, partneris turi padengti ne mažiau kaip:
63.1. 10 procentų tinkamų finansuoti Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų
išlaidų, jeigu partneris yra mokslo ir studijų institucija. Jeigu partneriais yra daugiau nei viena
mokslo ir studijų institucija, jos kartu turi padengti ne mažiau kaip 10 procentų tinkamų finansuoti
Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų išlaidų;
63.2. 30 procentų tinkamų finansuoti Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų
išlaidų, jeigu partneris yra privatusis juridinis asmuo. Jeigu partneriais yra daugiau nei vienas
privatusis juridinis asmuo, jie kartu turi padengti ne mažiau kaip 30 procentų tinkamų finansuoti
Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų išlaidų.
64. Jeigu projektas įgyvendinamas su mokslo ir studijų institucija, jos įnašu į projektą gali
būti ir nepiniginis įnašas – savanoriškas darbas, kuris apskaičiuojamas Projektų taisyklių
420.2 papunktyje nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytą
minimalųjį darbo užmokestį.
65. Partnerių padarytos išlaidos, atitinkančios Aprašo 46 ir 66 punktuose nurodytas
sąlygas, projektui įgyvendinti yra tinkamos finansuoti išlaidos, bet jas kompensuoja projekto
vykdytojas. Projektui įgyvendinti skirtą finansavimą tiesiogiai gauna tik projekto vykdytojas, kuris
atsiskaito su partneriais. Partneriai tiesiogiai finansavimo lėšų negauna. Finansavimo intensyvumas
partneriams yra stebimas ir patikrinamas gavus mokėjimo prašymą. Projekto vykdytojas privalo

partneriams skirtą finansavimo sumą pervesti per 5 darbo dienas nuo jos gavimo. Projekto
vykdytojas negali naudoti partneriui skirto finansavimo.
66. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nurodytos Aprašo
2 lentelėje.
2 lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.
Išlaidų
Išlaidų
kategokategorijos
Reikalavimai ir paaiškinimai
rijos Nr. pavadinimas
Netinkamos finansuoti išlaidos.
1.
Žemė
Nekilnojamasis
Netinkamos finansuoti išlaidos.
2.
turtas
Netinkamos finansuoti išlaidos.
Statyba,
rekonstravimas,
3.
remontas ir kiti
darbai
Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos
sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y.
kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių
sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo
Įranga,
elementų, išlaidos. Šios išlaidos kartu su Aprašo 2 lentelės 5.1 ir 5.2
4.
įrenginiai ir
papunkčiuose nurodytomis išlaidomis negali sudaryti daugiau nei
kitas turtas
75 procentus tinkamų finansuoti Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai
veiklai skirtų išlaidų.
Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos
finansuoti.
5.1. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos
sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas,
pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto
susitarimo elementų, išlaidos;
5.2. išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų,
naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu;
5.3. su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms,
mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams,
priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su
MTEP veikla, susijusios išlaidos;
5.4. projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus
turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų,
Projekto
5.
pastatų ir (ar) patalpų), nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui
vykdymas
įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių)
lėšos.
5.5. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su
darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams,
apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka. Projektą vykdančio
personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar)
kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas apmokamos
taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias
normas. Normos nustatomos vadovaujantis Finansų ministerijos
2016 m. sausio 19 d. patvirtinta „Kasmetinių atostogų išmokų
fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo atskaita“, paskelbta ES

struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/
lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai;
5.6. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos,
apskaičiuotos teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto veikloms
vykdyti (vykdančio personalo komandiruotės) reikalingos
transporto Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant Kuro ir viešojo
transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi
vadovaujantis Finansų ministerijos 2015 m. balandžio 24 d.
patvirtinta „Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių
nustatymo tyrimo ataskaita“, paskelbta ES struktūrinių fondų
svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/
supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai;
5.7. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai
proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos –
įrangos (išskyrus įsigytos iš ES struktūrinių fondų ar kitų ES
finansinių priemonių lėšų) nuomos išlaidos;
5.8. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai
proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos –
projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos;
5.9. Aprašo 2 lentelės 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytos išlaidos
kartu su Aprašo 2 lentelės 4 punkte nurodytomis išlaidomis negali
sudaryti daugiau nei 75 procentus tinkamų finansuoti Aprašo
11.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų išlaidų;
5.10. Aprašo 2 lentelės 5.7 ir 5.8 papunkčiuose nurodytos išlaidos
kartu su Aprašo 2 lentelės 7.1 ir 7.2 papunkčiuose nurodytomis
išlaidomis negali sudaryti daugiau nei 10 procentų tinkamų
finansuoti Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų išlaidų.
Netinkamos finansuoti išlaidos.

6.

Informavimas
apie projektą

7.

7.1. Tinkamos finansuoti išlaidos:
7.1.1. Projektą administruojančių asmenų darbo užmokestis ir
išlaidos
su
darbo
santykiais
susijusiems
darbdavio
įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka;
7.1.2. Su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių
Netiesioginės
įsigijimo išlaidos;
išlaidos ir kitos
7.2. Netiesioginių projekto išlaidų suma pagal fiksuotąją projekto
išlaidos pagal
išlaidų normą apskaičiuojama didžiausią galimą projekto tinkamų
fiksuotąją
finansuoti tiesioginių išlaidų sumą padauginus iš projektui galimos
projekto išlaidų
taikyti fiksuotosios normos, vadovaujantis Projekto taisyklių 10
normą
priedu;
7.3. Aprašo 2 lentelės 7.1 ir 7.2 papunkčiuose nurodytos išlaidos
kartu su Aprašo 2 lentelės 5.7 ir 5.8 papunkčiuose nurodytomis
išlaidomis negali sudaryti daugiau nei 10 procentų tinkamų
finansuoti Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų išlaidų.

67. Projektą įgyvendinant kartu su mokslo ir studijų institucija, laikoma, kad netiesioginė
valstybės pagalba per mokslo ir studijų instituciją kitiems projekte dalyvaujantiems juridiniams
asmenims neperduodama, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:
67.1. rezultatai, kuriems netaikomos intelektinės nuosavybės teisės, gali būti plačiai
skleidžiami ir visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus, susijusius

su mokslo ir studijų institucijos veikla projekte, yra visiškai suteikiamos mokslo ir studijų
institucijai, t. y. mokslo ir studijų institucija gauna visą šių teisių teikiamą ekonominę naudą ir
pasilieka teisę jomis visomis naudotis, ypač nuosavybės teise ir licencijos teise; šios sąlygos taip pat
gali būti įvykdytos, jeigu mokslo ir studijų institucija nusprendžia toliau sudaryti sutartis dėl šių
teisių, įskaitant jų licencijavimą bendradarbiavimo partneriui;
67.2. kai mokslo ir studijų institucija gauna projekte dalyvaujančio juridinio asmens
kompensaciją, lygią intelektinės nuosavybės teisių, kurios yra susijusios su mokslo ir studijų
institucijos veikla įgyvendinant projektą ir kurios perduodamos projekte dalyvaujantiems
juridiniams asmenims, rinkos kainai, t. y. kompensaciją už visą tų teisių teikiamą ekonominę naudą;
vadovaujantis bendraisiais valstybės pagalbos principais ir atsižvelgiant į tai, kad intelektinės
nuosavybės teisių rinkos kainą objektyviai nustatyti sunku, ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu
mokslo ir studijų institucija, kaip pardavėja, derėsis, kad gautų didžiausią naudą sutarties sudarymo
metu. Bet kuris projekte dalyvaujančio juridinio asmens įnašas dengiant mokslo ir studijų
institucijos sąnaudas yra atimamas iš tokios kompensacijos.
68. Netiesioginės valstybės pagalbos taip pat gali nebūti, jeigu, įvertinusi tarp partnerių
pasirašytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, įgyvendinančioji institucija padaro išvadą, kad
visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus ir galimybės pasinaudoti
teisėmis į tokius rezultatus yra priskiriamos skirtingiems partneriams ir tinkamai atspindimas jų
atitinkamas suinteresuotumas projektu, darbo krūvis, finansinis ir kitoks įnašas į projekto
įgyvendinimą.
69. Jeigu nėra tenkinama nė viena iš Aprašo 67 punkte nurodytų sąlygų ir, atlikusi
individualų projekto įvertinimą pagal Aprašo 68 punktą, įgyvendinančioji institucija nustato, kad
buvo suteikta valstybės pagalba, visa mokslo ir studijų institucijos įnašo į projekto (tinkamas
išlaidas) įgyvendinimą vertė laikoma valstybės pagalba, ir įgyvendinančioji institucija jos dydžiu
mažina finansavimo dydį pareiškėjui ir (arba) partneriui priklausomai nuo to, kuris tą valstybės
pagalbą gavo (pavyzdžiui, įmonė įgyvendina mokslinių tyrimų projektą kartu su partneriu –
universitetu. Įmonei taikoma 50 procentų finansuojamoji dalis. Įmonės tinkamos finansuoti išlaidos
yra 600 000 Eur (šeši šimtai tūkstančių eurų). Projektui įgyvendinti yra skiriamas 300 000 Eur (trijų
šimtų tūkstančių eurų) finansavimas. Įgyvendinant projektą, paaiškėja, kad nebuvo laikomasi bent
vienos iš Aprašo 67 punkte nurodytų sąlygų, pavyzdžiui, įmonei universitetas perdavė intelektinės
nuosavybės teises mažesne negu rinkos kaina (rinkos kaina nustatoma įgyvendinančiosios
institucijos vidaus procedūrų nustatyta tvarka), t. y. rinkos kaina – 35 000 Eur (trisdešimt penki
tūkstančiai eurų), o universitetas intelektinės nuosavybės teises perdavė už 15 000 Eur (penkiolikos
tūkstančių eurų) kompensaciją. Tokiu atveju įmonei pagal Aprašą teiktas finansavimo dydis yra
mažinamas 20 000 Eur (dvidešimčia tūkstančių eurų) (skiriamas finansavimas negali viršyti
280 000 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių eurų).
TREČIASIS SKIRSNIS
KAI VALSTYBĖS PAGALBA TEIKIAMA APRAŠO 11.2 PAPUNKTYJE NURODYTAI
VEIKLAI PAGAL BENDROJO BENDROSIOS IŠIMTIES REGLAMENTO 14 STRAIPSNĮ
70. Projekto finansuojamoji dalis (skaičiuojama nuo Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai
veiklai skirtų tinkamų išlaidų) nurodyta Aprašo 3 lentelėje.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

3 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.
Pareiškėjo statusas
Didelė įmonė
Vidutinė įmonė
Labai maža ir maža įmonė

Projekto finansuojamoji dalis iki
25 proc.
35 proc.
45 proc.

71. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo
finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.
72. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie
projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.
73. Pareiškėjas arba iš nuosavų išteklių, arba iš išorės gautų lėšų, teikiamų be jokios
viešosios paramos, turi teikti finansinį įnašą, kurį sudaro bent 25 procentai tinkamų finansuoti
Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai veiklai skirtų išlaidų, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties
reglamento 14 straipsnio 14 dalyje.
74. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos
Aprašo 4 lentelėje.
4 lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.
Išlaidų
Išlaidų
kategokategorijos
Reikalavimai ir paaiškinimai
rijos Nr. pavadinimas
Netinkamos finansuoti išlaidos.
1.
Žemė
Nekilnojamasis
Netinkamos finansuoti išlaidos.
2.
turtas
3.1. MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos išlaidos,
jeigu pareiškėjas pagrindžia, kad tai efektyviausias ir
Statyba,
ekonomiškiausias būdas;
rekonstravimas,
3.2. MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių rekonstravimo,
3.
remontas ir kiti
kapitalinio remonto išlaidos, jeigu rekonstravimas, kapitalinis
darbai
remontas pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto
naudingo tarnavimo laiką.
Toliau nurodyto ilgalaikio turto įsigijimo ar finansinės nuomos
(lizingo) išlaidos (finansinės nuomos (lizingo) laikotarpis negali
būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės
nuomos (lizingo) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto
įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe):
4.1. tiesiogiai MTEP veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir
pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai;
Įranga,
4.2. kompiuterinė technika ir programinė įranga (išskyrus esamos
4.
įrenginiai ir
programinės įrangos atnaujinimą). Išlaidos šiam turtui negali
kitas turtas
sudaryti daugiau nei 50 procentų Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai
veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
4.3. su MTEPI infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai,
licencijos;
4.4. kiti MTEPI infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga,
prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.
Netinkamos finansuoti išlaidos.
Projekto
5.
vykdymas
Netinkamos finansuoti išlaidos.
Informavimas
6.
apie projektą
Netinkamos finansuoti išlaidos.
Netiesioginės
išlaidos ir kitos
7.
išlaidos pagal
fiksuotąją
projekto išlaidų

normą

75. Jei valstybės pagalba suteikiama pradinei investicijai, susijusiai su esamos įmonės
gamybos proceso esminiu keitimu ar jos veiklos įvairinimu, tinkamos finansuoti išlaidos turi
tenkinti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 7 dalies nuostatas. Informacija apie
tai, ar valstybės pagalbos prašoma pradinei investicijai, susijusiai su esamos įmonės gamybos
proceso esminiu keitimu ar jos veiklos įvairinimu, detalizuojama verslo plane.
76. Visas projekte įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas iki jo įsigijimo turi būti naujas
(nenaudotas) ir pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki jo įsigijimo datos.
77. Nematerialusis turtas, naudojamas investicinėms išlaidoms apskaičiuoti, turi atitikti
šias sąlygas:
77.1. turi būti naudojamas tik projekto vykdytojo veikloje;
77.2. turi būti nusidėvintis;
77.3. turi būti įsigytas rinkos sąlygomis iš trečiųjų šalių, nesusijusių su pirkėju;
77.4. turi būti įtrauktas į projekto vykdytojo turtą ir likti susietas su finansuotu projektu bent
5 metus arba 3 metus labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atveju po projekto finansavimo
pabaigos.
78. Jeigu projekto metu sukurtą MTEPI infrastruktūrą planuojama panaudoti gamyboje,
Priemonės lėšomis gali būti finansuojama tokia infrastruktūros kūrimo ir įrengimo išlaidų dalis, kuri
bus proporcinga planuojamam infrastruktūros naudojimui tik MTEP vykdyti. Kuriamos MTEPI
infrastruktūros proporcingumas MTEP veikloms nustatomas vertinant kuriamos infrastruktūros
panaudojimo laiko santykį išimtinai MTEP ir kitoms, nesusijusioms su MTEP, veikloms. Nustatant,
ar veikla yra MTEP veikla, vadovaujamasi Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros etapų klasifikacijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6
d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų
klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, ir Frascati vadovu (Mokslinės ir technologinės veiklos
matavimas, standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinėms
apžvalgoms, Frascati vadovas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2002). Į
infrastruktūros panaudojimo MTEP veikloms laiką įskaitomas ne tik laikas, kai tiesiogiai vykdomos
MTEP veiklos, bet ir infrastruktūros parengimo vykdyti atitinkamas MTEP veiklas ir prastovų tarp
atitinkamų MTEP veiklų laikas. Visais atvejais panaudojimo laikas MTEP veikloms turi būti
ekonomiškai pagrįstas.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
KAI VALSTYBĖS PAGALBA TEIKIAMA APRAŠO 11.3 PAPUNKTYJE NURODYTAI
VEIKLAI PAGAL BENDROJO BENDROSIOS IŠIMTIES REGLAMENTO 29 STRAIPSNĮ
79. Projekto finansuojamoji dalis (skaičiuojama nuo Aprašo 11.3 papunktyje nurodytai
veiklai skirtų tinkamų išlaidų) nurodyta Aprašo 5 lentelėje.
5 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.
Valstybės pagalbos gavėjo statusas

Eil.
Projekto finansuojamoji
Nr.
dalis iki
1.
Didelė įmonė, jei tenkinamos Bendrojo bendrosios išimties
15 proc.
reglamento 29 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos.
2.
Labai maža, maža ar vidutinė įmonė
50 proc.

80. Projekto finansuojamoji dalis kiekvienam valstybės pagalbos gavėjui (įskaitant
partnerį) nustatoma atskirai.
81. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo
finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.
82. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali
prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.
83. Jeigu pareiškėjas atitinka didelės įmonės kategoriją, turi būti veiksmingai
bendradarbiaujama su partneriu (-iais) – labai maža (-omis), maža (-omis) ir vidutine (-ėmis) įmonė
(-ėmis), kuri (-ios) padengia ne mažiau kaip 30 procentų tinkamų finansuoti Aprašo
11.3 papunktyje nurodytai veiklai skirtų išlaidų. Priešingu atveju valstybės pagalba pareiškėjui
neteikiama.
84. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), pareiškėjas turi padengti ne mažiau
kaip 50 procentų tinkamų finansuoti Aprašo 11.3 papunktyje nurodytai veiklai skirtų išlaidų.
85. Partnerių padarytos išlaidos, atitinkančios Aprašo 46 ir 86 punktuose nurodytas
sąlygas, projektui įgyvendinti yra tinkamos finansuoti išlaidos, bet jas kompensuoja projekto
vykdytojas. Finansavimą, skirtą projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna tik projekto vykdytojas,
kuris atsiskaito su partneriais. Partneriai tiesiogiai finansavimo lėšų negauna. Finansavimo
intensyvumas partneriams yra stebimas ir patikrinamas gavus mokėjimo prašymą. Projekto
vykdytojas privalo partneriams skirtą finansavimo sumą pervesti per 5 darbo dienas nuo jos gavimo.
Projekto vykdytojas negali naudoti partneriui skirto finansavimo.
86. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nurodytos Aprašo
6 lentelėje.
6 lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.
Išlaidų
katego- Išlaidų kategorijos
Reikalavimai ir paaiškinimai
rijos
pavadinimas
Nr.
Netinkamos finansuoti išlaidos.
1.
Žemė
Nekilnojamasis
Netinkamos finansuoti išlaidos.
2.
turtas
Netinkamos finansuoti išlaidos
Statyba,
rekonstravimas,
3.
remontas ir kiti
darbai
Žinių ir patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš
išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš
Įranga, įrenginiai išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį,
4.
kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos.
ir kitas turtas
Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos
finansuoti.
5.1. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos
sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas,
pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto
susitarimo elementų, išlaidos;
Projekto
5.2. su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas
5.
vykdymas
medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems
produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, susijusios
išlaidos;
5.3. ilgalaikio materialaus turto (įrangos, prietaisų, įrankių,

6.

7.

Informavimas
apie projektą

Netiesioginės
išlaidos ir kitos
išlaidos pagal
fiksuotąją
projekto išlaidų
normą

įrenginių, mašinų ir įrengimų, pastatų ir (ar) patalpų),
nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo
naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos;
5.4. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su
darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams,
apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka. Projektą vykdančio
personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir
(ar) kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas
apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų
fiksuotąsias normas. Normos nustatomos vadovaujantis Finansų
ministerijos 2016 m. sausio 19 d. patvirtinta „Kasmetinių
atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo atskaita“,
paskelbta
ES
struktūrinių
fondų
svetainėje
adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaiduapmokejimo-tyrimai;
5.5. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos,
apskaičiuotos teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto veikloms
vykdyti (vykdančio personalo komandiruotės) reikalingos
transporto Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant Kuro ir viešojo
transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi
vadovaujantis Finansų ministerijos 2015 m. balandžio 24 d.
patvirtinta „Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių
nustatymo tyrimo ataskaita“, paskelbta ES struktūrinių fondų
svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/
supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.
Netinkamos finansuoti išlaidos.
7.1. Tinkamos finansuoti išlaidos:
7.1.1. projektą administruojančių asmenų darbo užmokestis ir
išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio
įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka;
7.1.2. su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių
įsigijimo išlaidos;
7.2. netiesioginių projekto išlaidų suma pagal fiksuotąją projekto
išlaidų normą apskaičiuojama didžiausią galimą projekto
tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų sumą padauginus iš
projektui galimos taikyti fiksuotosios normos, vadovaujantis
Projekto taisyklių 10 priedu;
7.3. Aprašo 6 lentelės 7.1.1 ir 7.1.2 papunkčiuose nurodytos
išlaidos negali sudaryti daugiau nei 10 procentų tinkamų
finansuoti Aprašo 11.3 papunktyje nurodytai veiklai skirtų
išlaidų

V SKYRIUS
PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS,
PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS
87. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies
užpildyta forma PDF formatu skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje
„Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas susijusių dokumentų.

88. Pareiškėjas užpildytą paraišką kartu su Aprašo 89 punkte nurodytais priedais iki
kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau –
DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu
pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių dvyliktajame
skirsnyje nustatyta tvarka.
89. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 89.1 ir
89.2 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos interneto svetainės
www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):
89.1. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą
finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, jei pareiškėjas
prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis
finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;
89.2. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius), jeigu projektas
įgyvendinamas su partneriu (-iais);
89.3. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir
vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo
subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinio ataskaitinio finansinio
laikotarpio duomenis;
89.4. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
(Aprašo 4 priedas);
89.5. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai,
nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.);
89.6. verslo planą finansavimui gauti pagal Priemonę, kurio rekomenduojama forma ir
turinio reikalavimai nustatyti Verslo plano finansavimui gauti pagal Lietuvos 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
administruojamas priemones turinio reikalavimų apraše, paskelbtame Ūkio ministerijos interneto
svetainėje adresu www.ukmin.lt (toliau – verslo planas). Pateikus verslo planą kita negu
rekomenduojama forma, jame turi būti pateikta visa rekomenduojamoje formoje nurodyta
informacija;
89.7. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą)
pagrindžiančius dokumentus;
89.8. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją, jeigu projektas įgyvendinamas su
partneriu (-iais);
89.9. investuotojo 3 finansinių metų finansinius dokumentus iki paraiškos pateikimo arba
investuotojo finansininko (kartu pateikiamas įgaliojimas) pasirašytą pažymą apie investuotojo
vidutines metines pajamas per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo;
89.10. partnerio (-ių) deklaraciją (-jas), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais
(Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);
89.11. dokumentus, pagrindžiančius, kad pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti
ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas
(taikoma tik jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra nustatytas reikalavimas turėti tokį teisinį
pagrindą);
89.12. dokumentus, patvirtinančius juridinį faktą, kad pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą,
kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, galioja ne trumpiau kaip 5 metus didelių
įmonių atveju ir 3 metus labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atveju nuo projekto įgyvendinimo
pabaigos. Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal
projektą įgyvendinamą veiklą;

89.13. pažymą, išduotą ne anksčiau nei prieš 1 mėnesį iki paraiškos pateikimo, įrodančią,
kad pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimu
susijusius įsipareigojimus (taikoma tik tais atvejais, kai pareiškėjas – užsienio investuotojas
(įmonė);
89.14. pareiškėjo ir partnerio (-ių), jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais),
metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, patvirtintus teisės aktų ir juridinio asmens steigimo
dokumentų nustatyta tvarka (patvirtintos praeitų metų metinės finansinės atskaitomybės ir
paskutinės tarpinės einamųjų metų finansinės atskaitomybės dokumentus).
90. Ne vėliau kaip per 30 dienų po paraiškos pateikimo pareiškėjas turi pateikti
įgyvendinančiajai institucijai šiuos priedus (gali juos pateikti ir su paraiška):
90.1. jei teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą,–
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir atsakingos institucijos
sprendimą; jei poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma – atsakingos institucijos sprendimą
arba pareiškėjo laisvos formos raštą, kad projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai
vertinimo;
90.2. numatant projekte naują statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, – statinio
statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninį projektą (kartu pateikdamas ir elektroninę
laikmeną), parengtą ir patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
91. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas.
92. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame
skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos
konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus yra nurodoma kvietimo teikti paraiškas skelbime,
paskelbtame pagal Aprašą interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.
93. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų
taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo
1 priede nustatytus reikalavimus, projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių III
skyriaus keturioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede
nustatytus reikalavimus. Vadovaujantis Projektų taisyklių 116 punktu ir Investicijų skatinimo ir
pramonės plėtros 2014-2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 metų
programos patvirtinimo“, 4 punktu įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu atsižvelgia
į viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ ekspertinę išvadą dėl projekte numatytų tiesioginių
užsienio investicijų pritraukimo atitikimo Aprašo 1 priedo 1.2 ir 2.1 papunkčiams (išskyrus Aprašo
1 priedo 2.1 papunktyje nurodytą Aprašo 27.1 papunktį).
94. Vertinant paraišką įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti
trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka.
Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos
nustatytą terminą.
95. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime
nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.
96. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai vertinant paraiškas reikia
kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje,
taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma),
vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują
paraiškų vertinimo terminą Projektų taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančioji
institucija informuoja pareiškėjus raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 13 punktu (jeigu įdiegtos
funkcinės galimybės, informuoja per DMS), taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu,
vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, – per 2014–2020
metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014), ir nurodo termino pratęsimo
priežastis.

97. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 93 punkte,
Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame, penkioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose, juose
nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės
galimybės – informuojamas per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo
priėmimo dienos.
98. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII
skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos
dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios
institucijos veiksmus ar neveikimą.
99. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo
rezultatų aptarimo darbo grupės sudėtį tvirtina Ministerija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta
tvarka. Paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės veiklos principai nustatomi
šios grupės patvirtintame darbo reglamente.
100. Paraiškų vertinimo pabaigoje įgyvendinančioji institucija, prieš pateikdama atrinktų
projektų ataskaitą Ministerijai, pagal pateiktus metinių finansinių ataskaitų rinkinius įsitikina, ar
pareiškėjai (partneriai) nėra sunkumų patiriančios įmonės. Esant poreikiui įgyvendinančioji
institucija gali paprašyti pateikti ir kitus dokumentus (pvz., tarpinės finansinės atskaitomybės
dokumentus ir pan.).
101. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų
taisyklių III skyriaus septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Sprendime dėl projekto
finansavimo numačius valstybės pagalbą išmokėti dalimis, keliomis dalimis mokama valstybės
pagalba diskontuojama iki jos vertės suteikimo momentu, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios
išimties reglamento 7 straipsnio 3 dalyje.
102. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per
3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos raštu ir elektroniniu paštu (jeigu įdiegtos
funkcinės galimybės – per DMS) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.
103. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos trišalės projektų
sutartys tarp pareiškėjų, įgyvendinančiosios institucijos ir Ministerijos. Projektų sutartys yra
keičiamos ar nutraukiamos Projektų taisyklių IV skyriaus devynioliktajame skirsnyje nustatyta
tvarka.
104. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija
Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių
4 priede nustatytą formą, pritaikytą šiam Aprašui ir suderintą su Ministerija, parengia ir pateikia
pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo
terminą Projektų taisyklių 166 punkte nustatyta tvarka. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios
institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas
pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją
su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties
pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą
jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų taisyklių
168 punkte nustatyta tvarka.
105. Įgyvendinančioji institucija, siekdama įsitikinti, kad finansavimo skyrimo (projekto
sutarties sudarymo) metu pareiškėjas (partneris) nėra sunkumų patirianti įmonė, iki finansavimo
skyrimo (projekto sutarties sudarymo) iš pareiškėjo (partnerio) gali paprašyti pateikti paskutinio
ketvirčio iki finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo) sudarytą finansinę ataskaitą.
Paaiškėjus, kad finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo) momentu įmonė yra patirianti
sunkumų, finansavimas neskiriamas (projekto sutartis nesudaroma).
106. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:
106.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

106.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su
kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, atsižvelgiant į tai, kokią šių dokumentų formą
pasirenka projekto vykdytojas.
VI SKYRIUS
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI
107. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse
nustatytus reikalavimus.
108. Projektų įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudaromas Priemonės projektų priežiūros
komitetas, kurio sudėtis tvirtinama ūkio ministro įsakymu, o veiklos principai nustatomi šio
komiteto darbo reglamente.
109. Jei pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė), jis turi ne vėliau kaip iki projekto
sutarties pasirašymo dienos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre įregistruoti privatų juridinį asmenį, kuriam daro lemiamą įtaką.
110. 5 metus arba 3 metus projektų vykdytojų, turinčių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
statusą, atveju po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų
taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.
111.Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos
sukurtos naujos darbo vietos, įskaitant ir tyrėjų darbo vietas, turi būti išlaikomos ne trumpiau nei
5 metus arba ne mažiau kaip 3 metus labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atveju nuo pirmosios
priėmimo į darbo vietą dienos.
112. Projekto vykdytojas turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti
vykdant projektą naudotas finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų
galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiu nuo tada, kai
yra sukuriamas ar įsigyjamas ir ne mažiau kaip 5 metus arba 3 metus, jeigu projekto vykdytojas turi
labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės statusą, nuo projekto finansavimo pabaigos teisės aktų
nustatyta tvarka. Draudiminio įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat
turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).
113. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį galima keisti įsigaliojus projekto sutarčiai.
Galimi tik tokie jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pakeitimai, kurie neturėjo esminės įtakos
priimant sprendimą dėl projekto finansavimo. Pakeitimai turi būti suderinti su įgyvendinančiąja
institucija. Pakeitimai turi būti įforminami pakeičiant arba papildant jungtinės veiklos (partnerystės)
sutartį.
114. Projekto vykdytojas, numatęs projekto įgyvendinimo metu vykdyti veiklą, kuriai yra
gautas finansavimas ir kuriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka būtinas leidimas,
licencija ar veiklos atestatas, projektui pasibaigus per projekto sutartyje nustatytą laikotarpį privalo
pateikti įgyvendinančiajai institucijai gauto leidimo, licencijos ar veiklos atestato kopiją. Nepateikus
leidimo, licencijos ar veiklos atestato kopijos, Ministerija turi teisę pareikalauti iš projekto
vykdytojo grąžinti suteiktą finansavimą.
115. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti
projekto sutartį Projekto taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka, jei projekto veikla nepradėta
įgyvendinti per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, jeigu vykdoma Aprašo
11.1 papunktyje nurodyta veikla arba Aprašo 11.1 ir 11.3 papunkčiuose nurodytos veiklos, arba per
12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, jeigu vykdoma tik Aprašo 11.2 papunktyje
nurodyta veikla arba viena iš projekte numatomų vykdyti veiklų (kai projekte numatoma vykdyti
daugiau nei vieną veiklą) yra Aprašo 11.2 papunktyje nurodyta veikla.
116. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą
Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

117. Projekto vykdytojas ir partneris (-iai) MTEP darbams skirtas išlaidas privalo nurodyti
metinėje pelno mokesčio deklaracijoje, kurią teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
118. Projekto vykdytojas ir partneris (-iai), teikdamas statistiką tvarkančioms institucijoms ir
įstaigoms įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, įsipareigoja pateikti informaciją ir apie
MTEP darbams skirtas išlaidas.
119. Projekto vykdytojas ir partneris (-iai) įsipareigoja teikti sumaniosios specializacijos
įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui atlikti reikalingą informaciją stebėseną ir poveikio vertinimą
atliekančiai institucijai (-oms), įgaliotai (-oms) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos ir Ministerijos.
120. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt
septintajame skirsnyje.
121. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių
VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat Bendrojo
bendrosios išimties reglamento 12 straipsnyje nustatytą terminą
VII SKYRIUS
APRAŠO KEITIMO TVARKA
122. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame
skirsnyje.
123. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant
lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte
nustatytais atvejais.
___________________________

