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Vietoj įvado ...



Maistas

Žaliavos

Energija

Sveikata

Pramogos

Pažinimas

Technologijos

...

Ūkio sektorius:

„Ką pasėsi ... 2023“

„Agro“ – vertės kūrimo grandinėse



Plėtra

Darbo 
jėga

Žinios

Kapitalas

Verslo plėtra



Žinios → inovacijos → pinigai

Jei tyrimai yra procesas, kuriame pinigai vyksta žiniomis, tai inovacijos yra 

procesas, kuriame žinios virsta pinigais

Research is the transformation of money into knowledge. Innovation is the transformation of knowledge into money.” 

Geoffrey Nicholson, 3M

→ 



Finansavimo (pinigų)

šaltiniai

Privatūs investuotojai

Viešieji investuotojai

Pritraukti v.s. Uždirbti

Sutaupyti



Mokesčių lengvatos plėtojantiems 

inovacijas



SUTAUPYTI: MTEPI pelno mokesčio mokesčio lengvatos

visus ar tik tuos, kuriuos būtina

Mokėti mokesčius reikia, bet ... 

➢ Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

(MTEP) sąnaudų lengvata (171 str.)

➢ Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto 

amortizacija (18 str.)

➢ Pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio 

projekto (461 str.)

➢ 5 proc. mokestis pelnui iš IN (57 str.)



Sąnaudos

➢ Darbuotojų DU + visi susiję mokesčiai

➢ Komandiruočių sąnaudos;

➢ MTEP veiklose sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;

➢ Sąnaudos, patirtos perkant paslaugas, tiesiogiai susijusias su MTEP veiklomis ir būtinas MTEP veikloms 

atlikti;

➢ Sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP veiklų sudedamuosius darbus iš kito apmokestinamojo vieneto ar 

fizinio asmens (tik valstybės: Europos ekonominės erdvės arba dvigubo apmokestinimo išvengimo 

sutartis)

➢ PVM, kuris neatskaitomas pagal LR PVM nuostatas

MTEP sąnaudų lengvata (1)

MTEP sąnaudos tris kartus atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu 

laikotarpiu, kuriuo patiriamos



MTEP sąnaudų lengvata (2)

Pajamos: 100 000 EUR

Išlaidos: 60 000 EUR, iš jų 10 000 EUR – MTEP išlaidos

Išlaidos taikant lengvatą: 50 000 + 10 000 x 3 = 80 000 EUR 

Pelnas nepritaikius lengvatos: 100 000 – 60 000 = 40 000 EUR

Pelnas taikant lengvatą: 100 000 – 80 000 = 20 000 EUR

Sutaupytas pelno mokestis: 20 000 *0,15 = 3 000 EUR



Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto amortizacija
TURTO GRUPĖ ĮPRASTAS LAIKOTARPIS MTEP

Mašinos ir įrengimai 5 2

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.) 8 2

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 

(kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) 3 2

Programinė įranga 3 2

Įsigytos teisės 3 2

Kitas materialus/nematerialus turtas 4 2

MTEP veikloje naudojamo  turto amortizacija (pvz.)

Įrengimų vertė: 20 000 EUR

Kompiuterių vertė: 6 000 EUR

Turto naudojimo sąnaudos (metiniai amortizaciniai atskaitymai):

Jei įranga ir kompiuteriai naudojami tipinei veiklai:                 20 000/5 + 6 000/3 = 6 000 EUR

Jei įranga ir kompiuteriai naudojami MTEP veiklai:                  20 000/2 + 6 000/2 = 13 000 EUR

Sutaupytas pelno mokestis dėl pagreitintos amortizacijos:  (13 000 – 6 000)*0,15 = 1 050 EUR



Pelno sumažinimas dėl investicinio projekto (nuo 2018 m.)

➢ Vykdant investicinį projektą, apmokestinamąjį pelną galima sumažinti faktiškai patirtų išlaidų 

turtui įsigyti dydžiu (įsigyjant krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes, galima 

sumažinti tik iki 300 000 eurų patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį suma), jei:

➢ 1) turtas yra priskirtinas turto grupėms: mašinos ir įrengimai, įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.), 

kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga), programinė įranga, įsigytos 

teisės ir krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės;

➢ 2) turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo turto naudojimo 

pradžios);

➢ Turtas turi būti naudojamas ne trumpiau nei 3 metus

➢ Pelnas sumažinamas iki 100 %. Viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius 

keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius pelno sumoms sumažinti iki 100 %.
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Pelnas iš IN naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn 
apmokestinama taikant 5 % mokesčio tarifą (nuo 2018 m.)

➢ 1) pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį 

sukūręs Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė ir tik jie dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas 

išlaidas ir

➢ 2) turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus 

(naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos 

patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma 

dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais 

Pelnas iš turto naudojimo – apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš paties mokesčio mokėtojo 

vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų 

pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) atskaičius šioms 

pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.



Viešoji finansinė parama MTEPI



Viešosios paramos MTEPI spektras

Kai pilnas šaldytuvas, bet nėra ką valgyti !



Viešoji parama – specifinės „žaidimo“ taisyklės

➢ Valstybės pagalba

➢ Įsipareigojimai / sankcijos

➢ Procedūros 

➢ Ne visiems:

➢ Veikla

➢ Subjektas

➢ Ūkio sektorius

➢ Regionas



https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opport

unities/topic-search

Finansavimo galimybių 

meniu (1)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search


Finansavimo 

galimybių 

meniu (2)

https://2021.esinvesticijos.lt/

https://2021.esinvesticijos.lt/
igyvendinimas/kvietimai

https://eimin.lrv.lt/lt/1-mlrd-lt

https://2021.esinvesticijos.lt/
https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas/kvietimai
https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas/kvietimai
https://eimin.lrv.lt/lt/1-mlrd-lt


ŠMSM kvietimų planas (pvz.)

Kvietimo
numeris

Kvietimo pavadinimas Galimi pareiškėjai

Bendra 
kvietimui skirta 

finansavimo 
lėšų suma 

(tūkst. eurų)

Didžiausia 
galima skirti 
finansavimo 
lėšų suma 
projektui 

įgyvendinti 
(tūkst. eurų)

Finansavimo šaltinis (-iai) ir sumos (tūkst. 
eurų) Nuosavo 

įnašo 
dydis 
(tūkst. 
eurų)

Finansavimas pagal regioną
Planuojama

kvietimo
pradžios

data

Planuojama
kvietimo
pabaigos

data

Europos 
Sąjungos 

fondų lėšos

Naujos kartos 
Lietuva

Lietuvos 
Respublikos 
valstybės 
biudžeto 
lėšos

Sostinės 
regionas

Vidurio ir 
vakarų 
Lietuva

10-030-
K

Skatinti vykdyti taikomuosius 
MTEP

LMT 18450.76 18450.76 11878.98 - 6571.79 - 13143.57 5307.19 2023-05 2023-07

10-031-
K

Žinių perdavimo ir komercinimo 
sistemos stiprinimas

LMT, mokslo ir studijų 
institucijos (MSI)

15911.38 1000.00 13355.29 - 2556.09 - 9944.61 5966.77 2023-05 2023-07

10-032-
K

Mokslo vadybos ir žinių 
komercinimo gebėjimų mokslo ir 
studijų institucijose stiprinimas

LMT, MSI, atžalinės
įmonės

8297.53 200.00 5342.12 - 2955.41 - 5910.82 2386.71 2023-04 2023-07

10-033-
K

Mokslo vadybos ir žinių 
komercinimo gebėjimų mokslo ir 
studijų institucijose stiprinimas

LMT, MSI, atžalinės 
įmonės

8297.53 200.00 5342.12 - 2955.41 - 5910.82 2386.71 2024-04 2024-07

10-034-
K

Mokslo vadybos ir žinių 
komercinimo gebėjimų mokslo ir 
studijų institucijose stiprinimas

LMT, MSI, atžalinės
įmonės

8297.53 200.00 5342.12 - 2955.41 - 5910.82 2386.71 2025-04 2025-07

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2023-
01/60b583aeb01bbb5d03e5c6c2174d8cfcc8cafaffb78b311e7dd
ca630c17cf6ef.xlsx

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2023-01/60b583aeb01bbb5d03e5c6c2174d8cfcc8cafaffb78b311e7ddca630c17cf6ef.xlsx
https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2023-01/60b583aeb01bbb5d03e5c6c2174d8cfcc8cafaffb78b311e7ddca630c17cf6ef.xlsx
https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2023-01/60b583aeb01bbb5d03e5c6c2174d8cfcc8cafaffb78b311e7ddca630c17cf6ef.xlsx


ŠMSM priemonės
(pvz.)

Pareiškėjai Paramos 
fondas (EUR)

Mokymai nuo 
880 val. iki 1440 
val

Mokymai ne 
daugiau nei 
879 val.

Paraiškų 
pateikimas iki

Projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!” 

profesinio mokymo pameistrystės forma 

įgyvendinimas SVV įmonėse

Profesinio mokymo 

įstaigos, kurių 

dalininkė ŠMSM + 

įmonė

2 306 870,43 5 517,93 

5 535, 48

3 918,56

3 948,20

2023-05-10

Projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!” 

profesinio mokymo pameistrystės forma 

įgyvendinimas didelėse įmonėse

980 913,48 

https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/jungtinio-projekto-pameistryste-nauja-galimybe-
man-profesinio-mokymo-pameistrystes-forma-igyvendinimas-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-
imonese

https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/jungtinio-projekto-pameistryste-nauja-galimybe-
man-profesinio-mokymo-pameistrystes-forma-igyvendinimas-didelese-imonese-aprasas

Bent 40 proc. mokinių  mokosi pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą

Eil. Nr.

Profesinio mokymo įstaigos 

(PMĮ) / įmonės (-ių) 

pavadinimas (-ai)

Fiksuotasis 

įkainis

Mokinių 

skaičius

Prašomas 

finansavimas
Išlaidos, tenkančios PMĮ Išlaidos, tenkančios įmonei

Suma, Eur Proc. Suma, Eur Proc.

1. UAB "X įmonė" ir MPĮ 5,535.48 2.00 11,070.96 2,000.00 18.07 9,070.96 81.93

2. UAB "Y įmonė" ir MPĮ 3,948.20 5.00 19,741.00 2,600.00 13.17 17,141.00 86.83

3. UAB "Z įmonė" ir MPĮ 3,948.20 3.00 11,844.60 1,800.00 15.20 10,044.60 84.80

Iš viso: 10.00 42,656.56 6,400.00 36,256.56

https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/jungtinio-projekto-pameistryste-nauja-galimybe-man-profesinio-mokymo-pameistrystes-forma-igyvendinimas-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-imonese
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/jungtinio-projekto-pameistryste-nauja-galimybe-man-profesinio-mokymo-pameistrystes-forma-igyvendinimas-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-imonese
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/jungtinio-projekto-pameistryste-nauja-galimybe-man-profesinio-mokymo-pameistrystes-forma-igyvendinimas-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-imonese
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/jungtinio-projekto-pameistryste-nauja-galimybe-man-profesinio-mokymo-pameistrystes-forma-igyvendinimas-didelese-imonese-aprasas
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/jungtinio-projekto-pameistryste-nauja-galimybe-man-profesinio-mokymo-pameistrystes-forma-igyvendinimas-didelese-imonese-aprasas


AM kvietimų planas (pvz.)

Kvietimo
numeris

Kvietimo pavadinimas Galimi pareiškėjai

Bendra 
kvietimui skirta 

finansavimo 
lėšų suma 

(tūkst. eurų)

Didžiausia 
galima skirti 
finansavimo 
lėšų suma 
projektui 

įgyvendinti 
(tūkst. eurų)

Finansavimo šaltinis (-iai) ir sumos (tūkst. 
eurų) Nuosavo 

įnašo 
dydis 
(tūkst. 
eurų)

Finansavimas pagal regioną
Planuojama

kvietimo
pradžios

data

Planuojama
kvietimo
pabaigos

data

Europos 
Sąjungos 

fondų lėšos

Naujos kartos 
Lietuva

Lietuvos 
Respublikos 
valstybės 
biudžeto 
lėšos

Sostinės 
regionas

Vidurio ir 
vakarų 
Lietuva

01-005-
K

Skydų gamybos skatinimas

Statybų sektoriaus, 
medienos pramonės 

ir apdirbamosios 
pramonės įmonės

50 000 5 000 50 000 100 000

2023-03 2023-06

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-
11/0c32a8899733a62786416843c75f28f6dd5493f38f0778450b3
758a2101af6a4.xlsx

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-11/0c32a8899733a62786416843c75f28f6dd5493f38f0778450b3758a2101af6a4.xlsx
https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-11/0c32a8899733a62786416843c75f28f6dd5493f38f0778450b3758a2101af6a4.xlsx
https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2022-11/0c32a8899733a62786416843c75f28f6dd5493f38f0778450b3758a2101af6a4.xlsx


ŽŪM kvietimų planas (pvz.) https://www.nma.lt/

PRIEMONĖ / VEIKLA
NUO IKI

Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui 

(2023 m.)
2/1/2023 4/3/2023

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos 

rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. I)
2/1/2023 4/3/2023

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų 

rengimas ir įgyvendinimas (2023 m. I)
2/1/2023 4/3/2023

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2023 m. I) 3/1/2023 5/2/2023

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų 

perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2023 m.)
5/2/2023 6/30/2023

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos 

rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. II)
6/1/2023 7/31/2023

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų 

rengimas ir įgyvendinimas (2023 m. II)
7/3/2023 8/31/2023

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos 

rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. III)
10/2/2023 11/30/2023

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų 

rengimas ir įgyvendinimas (2023 m. III)
10/2/2023 11/30/2023

https://www.nma.lt/index.php/p
arama/12?date_from=&date_to=&
program=8661&measure=&tab=1&
filters=1

https://www.nma.lt/
https://www.nma.lt/index.php/parama/12?date_from=&date_to=&program=8661&measure=&tab=1&filters=1
https://www.nma.lt/index.php/parama/12?date_from=&date_to=&program=8661&measure=&tab=1&filters=1
https://www.nma.lt/index.php/parama/12?date_from=&date_to=&program=8661&measure=&tab=1&filters=1
https://www.nma.lt/index.php/parama/12?date_from=&date_to=&program=8661&measure=&tab=1&filters=1


EIM kvietimų planas (1)
https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2023-02/85a5755d97b231118cc8f2943f0b0a80ee1ef363ab39c9d21f8edf6685a080ac.xlsx

KVIETIMŲ TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS PLANAS

Kvietimo
numeris

Kvietimo
pavadinimas

Pažangos 
priemonė
s numeris

Pažangos 
priemonės 

pavadinimas

Finansuojamos 
veiklos

Pareiškėjai
Kvietimo 

suma (tūkst. 
eurų)

Max. suma 
projektui 

(tūkst. eurų)

Nuosavas 
įnašas 

(tūkst. eurų)

Sostinės 
regionas

VVL 
regionas

Kvietimo 
pradžia

Kvietimo
pabaiga

02-019-K InoPažanga 05-001-
01-05-07

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

MPEP ir 
patentavimas

MVĮ, didelės 
įmonės, kai 

bendradarbia
uja su MVĮ

20,000 1,200 17 380,4 - 20,000 2023-03 2023-06

02-035-K Įgūdžiai MVĮ 05-001-
01-05-07

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

Ugdyti MVĮ 
reikalingus 

darbuotojų įgūdžius

MVĮ 7 500 100 2 867,6 2 500 5 000 2023-03 2023-05

02-025-K Startuolis 05-001-
01-05-07

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

Skatinti produkto 
idėjos vystymas per 

hakatonus ir 
inkubavimo
paslaugas

Inovacijų ir 
technologijų 
perdavimo 

centrai

8,500 850 1,275 - 8,500 2023-03 2023-06

02-026-K Expo klasteris 05-001-
01-11-04

Įgyvendinti
eksporto

konkurencingumo
augimą

skatinančias
priemones

Į eksportą 
orientuotų, į bendrą 

vertės grandinę 
susijungusių MVĮ 
tinklo kūrimosi ir 

augimo skatinimas

Klasterio
koordinatoriai

4,000 320 4,000 - 4,000 2023-03 2023-06

02-030-K EcoInovacijos 05-001-
01-04-02

Skatinti įmones
pereiti link 

neutralios klimatui
ekonomikos

Aplinkosaugos 
vadybos standartų 

diegimas ir (ar) 
gamybos tech. 
auditų atlikimas

Pramonės 
MVĮ

1,000 80 176,5 
(privačios 

lėšos)

- 1,000 2023-04 2023-07

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2023-02/85a5755d97b231118cc8f2943f0b0a80ee1ef363ab39c9d21f8edf6685a080ac.xlsx


EIM kvietimų planas (2)

KVIETIMŲ TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS PLANAS
02-033-K MVĮ 

skaitmenini
mas

05-001-01-
05-05

Skatinti įmones
skaitmenizuotis

Investicijos 
e. komercijos 

modeliams diegti

MVĮ 12,000 70 12,000 5,000 7,000 2023-06 2023-10

02-034-K InoKonsulta
cijos

05-001-01-
05-07

Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos 
skatinimo sistemą

MTEPI partnerių 
paieškos, 

žinių/technologijų 
perdavimo, MTEPI 
veiklos skatinimo 

konsultavimos
paslaugos

MVĮ 4 000 25 4 000 - 4 000 2023-06 2023-10

02-036-K Expo 
galimybės 

05-001-01-
11-04

Įgyvendinti
eksporto

konkurencingumo
augimą

skatinančias
priemones

MVĮ veiklos 
tarptautiškumo ir 

naujų eksporto rinkų 
identifikavimo veiklų 

skatinimas

MVĮ 5 000 100 5 000 - 5 000 2023-06 2023-10

02-037-K Expo 
galimybės 
pažangiem

s

05-001-01-
11-04

Įgyvendinti
eksporto

konkurencingumo
augimą

skatinančias
priemones

MVĮ aukštos 
pridėtinės vertės 

produktų ir paslaugų 
sertifikavimo ir 

pristatymo užsienio 
rinkose skatinimas

MVĮ 5 000 150 5 000 5 000 - 2023-06 2023-10

02-039-K Žaliasis 
eksperime

ntas

05-001-01-
04-02

Skatinti įmones 
pereiti link 

neutralios klimatui 
ekonomikos

Investicijos į 
inovatyvių aplinkai 

draugiškų 
technologijų kūrimą, 
demonstravimą MVĮ

Pramonės 
MVĮ

8 000 500 7 418,6 - 8 000 2023-06 2023-10

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2023-02/85a5755d97b231118cc8f2943f0b0a80ee1ef363ab39c9d21f8edf6685a080ac.xlsx

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2023-02/85a5755d97b231118cc8f2943f0b0a80ee1ef363ab39c9d21f8edf6685a080ac.xlsx
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... “karšti“ kvietimai LT čia ir dabar

➢ Naujų produktų kūrimui (InoStartas) + Inopažanga + InoBranda (VVL)

➢ Skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, 

kūrimas, testavimas ir vystymas

➢ InoConnect

Jau greitai:

➢ Expo klasteris (VVL)

➢ DI ir kitos IT technologijos



ES SF 2021-2027 priemonės (VVL)
„InoStartas“ v.s. „InoPažanga“ v.s. „InoBranda“ 

Dr.  A. Jakubavičius

Lietuvos inovacijų centras



InoStartas Paraiškų teikimas: iki 2023-03-31 (17:00 val.)

Pažangos priemonės pavadinimas Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą

Kvietimo Nr. 02-014-K

Veiklos pavadinimas Skatinti inovacijų pasiūlą (projekto trukmė – iki 18 mėn.)

Finansuojamos veiklos

Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams 

dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją 

sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir 

vakarų Lietuvos regionas)

Planuojama kvietimo finansavimo

suma, Eur
1 800 000 Eur (iš 6 800 000 Eur)

https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/inostartas.html

NETINKAMI: (1) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektoriai ir veiklos, (2) Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 25

straipsnyje nustatytus apribojimai bei (3) Reglamento (ES) Nr. 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatyti atvejai.

Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

- jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri EK sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

- sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte.

- kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos

https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/inostartas.html


Kriteri
-jus

InoStartas InoPažanga InoBranda

Pareiš-

kėjas

(įmo-

nė)

➢vykdantis veiklą < 1 metus, 

kurio pajamos ≥ 3 000,00 

eurų, arba

➢vykdantis veiklą >1 metus, 

kurio pajamos ≥ 3 000,00 

eurų, ir neturintis patirties 

MTEP srityje (t. y. 

neįgyvendino MTEP projektų 

ir (ar) nevykdė MTEP veiklų)

➢ vykdantis veiklą >1 metus

➢ pajamos per 3 paskutinius 

finansinius metus (sumuojama) arba 

nuo įmonės registravimo dienos (jei 

veikia < 3 metus) iki PĮP pateikimo yra 

ne mažesnės kaip 75 000,00 eurų

➢ išlaidos MTEP yra > 10 000,00 eurų 

per paskutinius 3 finansinius metus 

(sumuojama) arba nuo įmonės 

registravimo dienos, (jei įmonė veikia 

trumpiau nei 3 metus)

➢ vykdantis veiklą >3 metus

➢ pajamos per 3 

paskutinius finansinius 

metus (sumuojama) arba 

nuo įmonės registravimo 

dienos iki PĮP pateikimo yra 

ne mažesnės kaip 300 

000,00 eurų

➢ išlaidos MTEP yra > 30 

000,00 eurų per paskutinius 

3 finansinius metus 

(sumuojama)

Fondas 1 800 000 EUR 20 000 000 EUR 15 000 000

InoStartas v.s. Inopažanga v.s. InoBranda

PARTNERIAI:

➢MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė;

➢mokslo ir studijų institucijos (MSI), MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ



➢ Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) → SUMANI SPECIALIZACIJA

➢ Produkto parengimas rinkai * – suprantamas kaip inovacinė veikla, vykdoma užbaigus 

projekto MTEP veiklas iki sukurto produkto gamybos pradžios, reikalinga parengti produktą 

pardavimui, pvz., sukurto produkto bandymai ir standartizavimas, gamybinių pajėgumų 

projektavimas, vartotojo instrukcijų parengimas ir pan. Produkto dizaino sukūrimas, 

gamybinės įrangos ar įrankių įsigijimas nėra tinkamos veiklos

➢ Patentavimas *

Remiamos veiklos įmonėse

* Jei tai tik pareiškėjo veikla



MTEP→naujos žinios
Naujumas

Kūrybiškumas

NeapibrėžtumasSistemingumas

Perdavimas/ 

atkartojimas

- personalas

- taikomi tyrimų metodai

- projektas

- tikslai

- mokslinis ir (arba) technologinis neapibrėžtumas

- rizika (rezultatų); ir (ar)  

kaštų; ir (ar) laiko/terminų

• Frascati (2015) ir Oslo (2018) vadovai

• Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas 

(2012.06.06, Nr. 650)

• Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų 

apskaitos vedimo ir MTEP projektų dokumentavimo 

rekomendacijos (LIC, MITA, 2017)

Vykdomos eksperimentinės 

plėtros vertinimo metodika

(EIM, 2019.07.08, Nr. 4-409)



Sritis MTEP - etapai/veiklos MTEP - rezultatai

TMT

2. Žinių taikymo koncepcijos formulavimas Suformuluota žinių taikymo (t. y. produkto sukūrimo) 

koncepcija.

3. Koncepcijos įgyvendinamumo 

įrodymas/patvirtinimas

Nustatyti esminiai parametrai produktui kurti, įrodytas 

koncepcijos įgyvendinamumas.

4. Maketo (modelio), meno objekto projekto 

kūrimas ir testavimas

Veikiantis pirminis maketas (proceso, paslaugos ir kt. 

modelis), parengtas meno objekto projektinis siūlymas.

5. Maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias 

sąlygas, meno objekto projekto pristatymas 

visuomenei

Realioje veiklos aplinkoje veikiantis maketas (modelis), 

paruoštas meno objekto projektas.

EP

6. Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas Prototipas (prototipai, bandomosios proceso sistemos, 

paslaugos, žmogaus, kultūros ar visuomenės problemų 

sprendinio versijos).

7. Prototipo (bandomosios versijos) 

demonstravimas

Galutinis prototipas (galutinė proceso, sistemos, paslaugos, 

žmogaus, kultūros ar visuomenės problemų sprendinio 

versija).

8. Bandomosios partijos gamyba (versijos galutinis 

išbandymas)

Pagaminta galutinio produkto bandomoji partija, išbandyta 

galutinė versija.

9. Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji 

sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti 

vartotojo ir (arba) užsakovo)

Įvertinta galutinio produkto bandomoji partija.

Produktų kūrimas (TPL)



Sumanios 

specializacijos 

koncepcija 
(LR Vyriausybės

2022 m. rugpjūčio 17 d. 

nutarimas Nr. 835  „Dėl 

mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros ir 

inovacijų (sumaniosios 

specializacijos) koncepcijos 

patvirtinimo) 

(turi atitikti bent vieną 

nurodytą prioritetą ir 

prioriteto tematiką)

MTEPI prioritetas Prioriteto tematika

Sveikatos

technologijos ir 

biotechnologijos

1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai.

2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės 

sveikatai.

3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

4. Saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai.

Nauji gamybos 

procesai, 

medžiagos ir 

technologijos

1. Fotonika ir lazerinės technologijos.

2. Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos.

3. Lanksčios produktų kūrimo, gamybos ir procesų valdymo, dizaino

technologijos.

4. Energijos vartojimo efektyvumas, išmanumas.

5. Atsinaujinantys energijos ištekliai.

Informacinės ir 

ryšių technologijos

1. Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė

analizė, apdorojimas ir diegimas.

2. Daiktų internetas.

3. Kibernetinis saugumas.

4. Finansinės technologijos ir blokų grandinės.

5. Audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos.

6. Išmaniosios transporto sistemos.



Paramos suma (InoStartas / InoPažanga / InoBranda)

Remiamos veiklos Paramos suma (Eur) Pastaba

MTEP iki 200 000 / 1 200 000 / 2 000 000   BBIR 

Sukurto produkto 

parengimas rinkai * 

iki 80 000 De minimis

Patentavimas ** iki 30 000 De minimis

Min. – 40 000 / 210 000 / 500 000

Maks. – 200 000 / 1 200 000 / 2 000 000

* Sukurto produkto parengimas rinkai – jei produktas yra projekto metu vykdytos MTEP veiklos rezultatas (≥ 6 TPL)

** Patentavimas - jei yra susijęs su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla

Tinkamos išlaidos - tik po raiškos pateikimo.



Tinkamos finansuoti išlaidos: MTEP vykdymas (1)

Netinkamos išlaidos - patirtos ankstesniuose TPL nei nustatytas projekte kuriamo produkto “startinis”  TPL

5.4.1. MTEP paslaugų įsigijimo išlaidos *

5.4.2. Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų * (t.t. išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios

nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai)

5.4.3. Veiklos sąnaudos (medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams,

priskirtiniems trumpalaikiam turtui) išlaidos.

5.4.4. Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir

įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos (<50 % tinkamų išlaidų)

5.4.5. Projektą vykdančio personalo DU išlaidos

5.4.6. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos

5.4.7. Įrangos nuomos išlaidos (pro rata principu)

5.4.8. Pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (pro rata principu, <10 % tinkamų išlaidų)

* išlaidos kartu < 50 % tinkamų finansuoti išlaidų
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Galimas bazinės finansuojamosios dalies padidinimas, bet ne 

daugiau nei iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų

Didžiausia galima finansuojamoji dalis* 

atsižvelgiant į valstybės pagalbos gavėjo 

statusą 

Bazinė finan-

suojamoji dalis

Padidinama

vidutinėms

įmonėms

Padidinama labai 

mažoms ir mažoms 

įmonėms 

Padidinama už 

veiksmingą 

bendradarbiavimą 

Didelė įmonė Vidutinė įmonė Labai maža ir 

maža įmonė 

MT 50 proc. +10 proc. +20 proc. +15 proc. 65 proc. 75 proc. 80 proc.

EP 25 proc. +10 proc. +20 proc. +15 proc. 40 proc. 50 proc. 60 proc.

Veiksmingas bendradarbiavimas, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

i) vykdant projektą veiksmingai bendradarbiauja savarankiškos** įmonės:

— įmonės, kurių bent viena yra MVĮ, arba projektas vykdomas bent dviejose valstybėse narėse, arba 

valstybėje narėje ir EEE susitarimo susitariančiojoje šalyje, ir nė viena įmonė nepadengia daugiau kaip 

70 % tinkamų finansuoti išlaidų, arba

— įmonė ir bent viena MSI, kuri viena ar kartu padengia bent 10 % tinkamų finansuoti išlaidų ir turi 

teisę skelbti savo pačios mokslinių tyrimų rezultatus;

Tinkamos išlaidos: MTEP vykdymas (2)

** Savarankiška įmonė – įmonė, kuri pagal SVV įstatymą nėra priskiriama partnerinei arba susijusiai įmonei

* Finansuojamoji dalis pareiškėjui ir partneriams nustatoma atskirai/individualiai



Produkto parengimas rinkai De minimis

TINKAMOS finansuoti išlaidos (pvz.)

1. Paslaugų įsigijimo išlaidos

2. DU

3. ... ➢ Pagalbos intensyvumas sudaro iki 85 % visų projekto metu sukurto produkto parengimo rinkai

tinkamų finansuoti išlaidų

➢ Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma patentavimui – iki 80 000,00 eurų

➢ Finansuojama tik tuo atveju, jei veikla susijusi su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla ir

pasiekus ne mažesnį nei 6 technologinės parengties lygį

➢ Veiklą gali vykdyti tik pareiškėjas

pvz., sukurto produkto bandymai ir standartizavimas, gamybinių pajėgumų projektavimas, vartotojo 

instrukcijų parengimas ir pan.

Individuali fiksuotoji 

suma nustatoma 

atliekant PĮP vertinimą



Patentavimas De minimis

TINKAMOS finansuoti išlaidos*

1. Patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų

patentavimu susijusios paslaugos kaštai

2. Mokesčiai už išradimų patentavimą

➢ Pagalbos intensyvumas sudaro iki 85 % visų patentavimo tinkamų finansuoti projekto išlaidų

➢ Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma patentavimui – iki 30 000,00 eurų

➢ Finansuojama tik tuo atveju, jei yra susijusi su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla

➢ Patentavimo veiklą gali vykdyti tik pareiškėjas

Individuali fiksuotoji 

suma nustatoma 

atliekant PĮP vertinimą

* Patentavimui reikalingų dokumentų pateikimo arba patento gavimo išlaidos



Minimumas – 50 balų

Nauda ir kokybė
Kriterijus InoStartas InoPažanga InoBranda

Sukurtų produktų potencialas (TPL; pradžia/pabaiga) 17,5; 10,5; 7; 3,5 

17,5; 14, 10,5
15, 8, 6, 3

15, 12, 8

Pajamų iš naujų produktų (projektas+3 metai) / gautos 

investicijos

25, 20, 15, 10, 5 20, 16, 12, 8, 4

Kuriamų produktų naujumas (pasaulis, rinka, įmonė) 20, 15, 5 15, 9, 3

Sukurti tyrėjų pilni etatai (projektas+3 metai) 20, 16, 12, 8, 4 15, 12, 9, 6, 3

Pareiškėjo patirtis įgyvendinant MTEPI veiklas
a.MTEPI projektuose yra sukūręs intelektinę nuosavybę;

b. turi bendradarbiavimo patirties konkrečiame MTEP projekte, išskyrus bendradarbiavimą 

tarptautiniuose;

c. LSD yra deklaravęs >MTEP, viršija 10000 eurų (InoPažanga) / 300000 (InoBranda)

10, 8, 6, 4, 2

Pareiškėjo patirtis tarptautiniuose verslo ir mokslo 

bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose
a. dalyvavo (dalyvauja) įgyvendinant 3 ir > tarptautinius MTEP projektus

b. dalyvavo (dalyvauja) įgyvendinant 2 tarptautinius MTEP projektus

c. dalyvavo (dalyvauja) įgyvendinant bent 1 tarptautinį MTEP projektą

d. teikta tarptautinio MTEP projekto paraiška, tačiau tokia paraiška nebuvo finansuota 

pritrūkus finansavimo lėšų, arba ji dar vertinama

e. teikta tarptautinio MTEP, tačiau paraiška buvo atmesta ne dėl MTEP, bet dėl neatitikties 

kitiems reikalavimams

10, 8, 6, 4, 2



Priemonė
„Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir 

infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“
praktiniai patarimai

Dr.  A. Jakubavičius

Lietuvos inovacijų centras



Susisiekimo inovacijos Paraiškų teikimas: iki 2023-05-31 (18:00 val.)

Pažangos priemonės pavadinimas
Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros

panaudojimo efektyvumą

Kvietimo Nr. 08-004-P

Veiklos pavadinimas Susisiekimo inovacijų skatinimas

Finansuojamos veiklos
MTEP - skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems 

įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimas, testavimas ir vystymas

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur 23 500 000 Eur

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/susisiekimo-inovaciju-skatinimas

NETINKAMI: (1) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektoriai ir veiklos

Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

- jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri EK

sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

- sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte.

- kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/kvietimo-

susisiekimo-invociju-skatinimas-aprasas

https://2021.esinvesticijos.lt/priemones/didinti-susisiekimo-sistemos-kuriama-verte-ir-infrastrukturos-panaudojimo-efektyvuma
https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/susisiekimo-inovaciju-skatinimas
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/kvietimo-susisiekimo-invociju-skatinimas-aprasas
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/kvietimo-susisiekimo-invociju-skatinimas-aprasas


PAREIŠKĖJAI *: 

➢ Privatūs juridiniai asmenys, kurių pajamos iš jo paties sukurtų prekių 
ar paslaugų pardavimo apimtys 2022 m. ne mažiau kaip 200 000 Eur.
➢ MSI

PARTNERIAI *:
➢ Privatūs juridiniai asmenys (PRIVALOMA)

➢ MSI

➢ Biudžetinės įstaigos, savivaldybių administracijos ir kitos viešojo 

sektoriaus įstaigos (finansavimas neskiriamas)

Projekto trukmė – iki 

2025.12.31

* Tas pats privatus juridinis asmuo negali būti nurodytas kaip pareiškėjas arba partneris 

daugiau kaip 3 PĮP (netaikoma mobiliojo ryšio operatoriams, MSI)

* Projektai įgyvendinami tik su partneriu (-iais). Projekto konsorciumą turi sudaryti bent 2 

savarankiškos įmonės



➢ Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (nuo 4 TPL, iki ne žemesnio kaip 8 TPL (maks. 9 

TPL):
skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys 

(https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases/release-15), kūrimas, testavimas ir 

vystymas. Sprendimai gali būti skirti  - susisiekimo, pramonės, sveikatos, žemės ūkio, energetikos, 

aplinkos, švietimo, socialinės apsaugos ir kt. - skaitmenizacijai didinti, pritaikant tokius sprendimus 

kaip: 
➢ a) autonominis transportas 

➢ b) bepiločiai orlaiviai (dronai) 

➢ c) daiktų internetas 

➢ d) virtuali realybė 

➢ e) 5G ryšiu paremta robotizacija ar automatizacija ir kt.

➢ f) transporto važtaraščių ir darnaus judumo duomenų valdymas

➢ bendros bilietų sistemos, transporto lengvatų skaitmenizavimo sprendimai ir kt.

Remiamos veiklos (1)

Verslo plane reikia pagrįsti 

5G ryšio būtinumą projekto 

veikloms įgyvendinti (taip 

pat turi būti iš anksto 

įvertinti, aptarti ir verslo 

plane aprašyti projekto 

veikloms įgyvendinti būtini 

5G ryšio prieinamumo, 

saugumo ir kiti susiję 

klausimai ir jų sprendimo 

būdai

Užbaigus projekte numatytas veiklas turi būti pradėtas įgyvendinti bent vienas susisiekimo 

inovacijų skaitmeninis sprendimas



- Pareiškėjas turi įgyvendinti privalomus matomumo ir informavimo reikalavimus, numatytus Projektų

taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje;

- Papildomai prie privalomų matomumo ir informavimo priemonių projekto biudžete turi būti numatyta

iki 1 proc. visų projekto išlaidų skirti informavimui apie projektą ir bendradarbiavimo veikloms (bendri

seminarai, mokymai su kitais programos projektų vykdytojais; tokių veiklų tikslas – informuoti visuomenę,

valstybės įstaigas, mokslo ir verslo bendruomenę apie svarbiausius projekto rezultatus ir prireikus pasidalinti

gerąja patirtimi, kokios yra rezultatų, sukurtų įgyvendinant projektą, pritaikymo galimybės, ir

bendradarbiauti su kitais finansuojamų projektų vykdytojais)

Remiamos veiklos (2)

Pareiškėjas ir partneris (-iai) savarankiškai pasirenka informavimo ir bendradarbiavimo formas, būdus ir temas ir kartu 

su PĮP pateikia informavimo ir bendradarbiavimo veiklų planą

➢ Privalomų/papildomų matomumo ir informavimo priemonių įgyvendinimas 



Paramos suma

Tinkamos išlaidos - tik po raiškos pateikimo.

Didžiausia – 3 000 000 Eur.

Mažiausia – 200 000 Eur.

Pareiškėjas turi patirti ne daugiau kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

MSI dalis neturi viršyti 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų 



Tinkamos finansuoti išlaidos

Netinkamos išlaidos - patirtos ankstesniuose TPL nei nustatytas projekte kuriamo produkto “startinis”  TPL

Išlaidų rūšys Reikalavimai ir paaiškinimai

Įranga,

įrenginiai ir kt.

turtas

• projekto vykdymo išlaidos prekėms (medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems

produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP įgyvendinama veikla)

įsigyti;

• MTEP veikloms tiesiogiai naudojamo ilgalaikio turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų,

transporto priemonių, pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos (iki 50 proc. tinkamų finansuoti

lėšų).

Projekto

vykdymas

(paslaugos ir

darbo

užmokestis)

• MTEP paslaugų, autorinių darbų įsigijimo išlaidos

• išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai,

įsigijimu, taip pat išlaidos MTEP veiklai reikalingoms paslaugoms, kurios nėra MTEP, įsigyti.

• projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio, komandiruočių ir atlygio projektą vykdantiems

fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos.

Išlaidos paslaugoms įsigyti iki 30 proc. visų tiesioginių projekto išlaidų

Projektą vykdančio personalo išlaidos iki 85 proc. tiesioginių išlaidų.

Informavimas

apie projektą

• privalomoms projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonėms įgyvendinti būtinos išlaidos;

• informavimo žinučių, straipsnių, kitų formų pranešimų parengimo išlaidos, renginių organizavimo (salės

nuoma, maitinimas) išlaidos (Aprašo 2.22.4 veikla).

Netiesioginės

išlaidos

• 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.
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Galimas bazinės finansuojamosios dalies padidinimas, bet ne 

daugiau nei iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų

Didžiausia galima finansuojamoji dalis* 

atsižvelgiant į valstybės pagalbos gavėjo 

statusą 

Bazinė finan-

suojamoji dalis

Padidinama

vidutinėms

įmonėms

Padidinama labai 

mažoms ir mažoms 

įmonėms 

Padidinama už 

veiksmingą 

bendradarbiavimą 

Didelė įmonė Vidutinė įmonė Labai maža ir 

maža įmonė 

MT 50 proc. +10 proc. +20 proc. +15 proc. 65 proc. 75 proc. 80 proc.

EP 25 proc. +10 proc. +20 proc. +15 proc. 40 proc. 50 proc. 60 proc.

Veiksmingas bendradarbiavimas, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

i) vykdant projektą veiksmingai bendradarbiauja savarankiškos** įmonės:

— įmonės, kurių bent viena yra MVĮ, arba projektas vykdomas bent dviejose valstybėse narėse, arba 

valstybėje narėje ir EEE susitarimo susitariančiojoje šalyje, ir nė viena įmonė nepadengia daugiau kaip 

70 % tinkamų finansuoti išlaidų, arba

— įmonė ir bent viena MSI, kuri viena ar kartu padengia bent 10 % tinkamų finansuoti išlaidų ir turi 

teisę skelbti savo pačios mokslinių tyrimų rezultatus;

Tinkamos išlaidos: MTEP veikla

** Savarankiška įmonė – įmonė, kuri pagal SVV įstatymą nėra priskiriama partnerinei arba susijusiai įmonei

* Finansuojamoji dalis pareiškėjui ir partneriams nustatoma atskirai/individualiai
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Tinkamos išlaidos: informavimas apie projektą

➢ Privalomos informavimo veiklos (fiksuota suma)

➢ Papildomos informavimo ir bendradarbiavimo veiklos:

- didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma – iki 30 000 Eur;

- iki 1 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

- finansuojamoji dalis iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

Bendra„Vienai įmonei“ suteiktos de minimis pagalbos suma kiekvienoje valstybėje narėje

neviršija 200 000 Eur (transporto – 100 000 Eur) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį.

➢ De minimis suma?

➢ Viena įmonė? t.t. visos susijusios įmonės/asmenys



Minimumas – 25 balai

Nauda ir kokybė

Kriterijus Balai

Projekto nauda susisiekimo sektoriui 20; 0

TPL projekto pradžioje (7-4) 20; 10; 5; 0

TPL projekto pabaigoje (9-8) 10; 0

Nuosavų lėšų dalis 15; 10; 7; 5; 3; 0

Pareiškėjo/partnerio (-ių) patirtis MTEP 15; 10; 5

MSI dalyvavimas projekte partneriu 10; 0

Mažos ar vidutinės įmonės dalyvavimas 

projekte

10; 0



Programa
„Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į 

MTEPI partnerystės tinklus“
praktiniai patarimai

Dr.  A. Jakubavičius

Lietuvos inovacijų centras



InoConnect Paraiškų teikimas: iki 2023-05-31 (17:00 val.)

Pažangos priemonės pavadinimas Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą

Kvietimo Nr. 02-017-K

Veiklos pavadinimas Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose

Finansuojamos veiklos Dalyvavimas MTEPI renginiuose (24 mėn.)

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur 300 000 Eur

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/skatinti-mvi-tarptautine-tinklaveika-isitraukima-i-mtepi-partnerystes-tinklus

NETINKAMI: (1) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektoriai ir veiklos

Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

- jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri EK

sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

- sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte.

- kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/kvietimo-skatinti-mvi-

tarptautine-tinklaveika-isitraukima-i-mtepi-partnerystes-tinklus-aprasas

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/skatinti-mvi-tarptautine-tinklaveika-isitraukima-i-mtepi-partnerystes-tinklus
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/kvietimo-skatinti-mvi-tarptautine-tinklaveika-isitraukima-i-mtepi-partnerystes-tinklus-aprasas
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/kvietimo-skatinti-mvi-tarptautine-tinklaveika-isitraukima-i-mtepi-partnerystes-tinklus-aprasas


Pareiškėjai/veiklos
Pareiškėjai - labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), jei

-pajamos ne mažesnės kaip 10 000 eurų;

-deklaruoja MTEP išlaidas LSD (forma MT-02)

Remiama veikla: dalyvavimas MTEPI renginiuose

-Europos įmonių tinklo (angl. EEN) ir (ar) kitos organizacijos organizuojamas renginys, konferencija ar kitas su

tinklaveika susijęs renginys, turintis suplanuotą programą, susijusią su mokslinių tyrimų, eksperimentinės

plėtros ir inovacijų tematika, apie kurį skelbiama viešai iš anksto

-labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių vizitas pas konkrečius potencialius partnerius, jeigu MVĮ turi rašytinį

susitarimą su partneriu dėl bendrų ketinimų kartu dalyvauti MTEPI iniciatyvose.

Siekiami rezultatai: pateiktos paraiškos pagal tarptautines MTEPI iniciatyvas (programas)*

Laikoma, kad paraiška yra pateikta, kai pateikiami paraišką priėmusios institucijos išrašai, deklaracijos ir (ar) 

kiti dokumentai, pagrindžiantys, kad paraiška yra pateikta ir ji atitinka MTEPI iniciatyvai keliamus kriterijus

* kurios suteikia galimybę subjektams teikti paraiškas gauti finansavimą MTEPI projektų įgyvendinimui



Finansavimas
Tinkamos išlaidos:

- darbo užmokesčio išlaidos komandiruotės laikotarpiu;

- komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos (PAFT 300.1 p.)

- dalyvavimo MTEPI renginyje registracijos mokestis

- netiesioginės projekto išlaidos (fiksuota suma - 7 proc.)

Finansavimo fondas: 300 000 EUR (VVL/Sostinės – po 150 000 EUR)

Finansavimo forma: 10 000 – 20 000 EUR vienam projektui (de minimis)

Finansavimo dalis:

- iki 50 proc. Sostinės regione

- iki 85 proc. VVL regione



Minimumas – 35 balai

Nauda ir kokybė

Kriterijus Balai

Pateiktos paraiškos 60; 48; 36; 24; 12

MTEP išlaidų padidėjimo 

santykis

40; 32; 24; 16; 8



54

Artėjančios priemonės (pvz.)



Klasteris (LT) – „Ekspo klasteris“ (projektas, 1)

Investicinė veikla „Į EKSPORTĄ ORIENTUOTŲ, Į BENDRĄ VERTĖS GRANDINĘ SUSIJUNGUSIŲ 

MVĮ TINKLO KŪRIMOSI IR AUGIMO SKATINIMAS “

Veiklos aprašymas

Eksportuojančių MVĮ įsitraukimą į tarptautines tinklų grandines ir pozicijų jose stiprinimą

Tikslinės grupės: MVĮ (VVL)

Projektų vykdytojai: Verslo klasterių koordinatoriai (VMĮ; asociacija; PPAR)

Finansavimo apimtis: 4.000.000 EUR (VVL)

Finansavimo forma: 75 - 320 tūkst. EUR vienam klasteriui (24 mėn.) (de minimis klasterio nariams)

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖ

ĮGYVENDINTI EKSPORTO KONKURENCINGUMO AUGIMĄ SKATINANČIAS PRIEMONES



Klasteris (LT) – „Ekspo klasteris“ (projektas, 2)

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos (85 proc. kompensacija):

➢ projektą vykdančio personalo DU išlaidos;

➢ projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvoje;

➢ klasterio narių ekspertų DU išlaidos;

➢ klasterio narių ekspertų komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvoje;

➢ klasterio įstojimo ir narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose), į kuriuos klasteris įstojo projekto

įgyvendinimo metu, mokesčiai;

➢ išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu (iki 10 proc.);

➢ e-rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems

nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), klasterio narių išlaidos

➢ privalomiems informavimo apie projektą veiksmams išlaidos (iki 3 proc.)

➢ informavimo apie projekto veiklas išlaidos;

➢ netiesioginės projekto išlaidos.

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖ

ĮGYVENDINTI EKSPORTO KONKURENCINGUMO AUGIMĄ SKATINANČIAS PRIEMONES

50 proc. kompensacija



Klasteris (LT) – „Ekspo klasteris“ (projektas, 3)
Investicinė veikla „Į EKSPORTĄ ORIENTUOTŲ, Į BENDRĄ VERTĖS GRANDINĘ SUSIJUNGUSIŲ 

MVĮ TINKLO KŪRIMOSI IR AUGIMO SKATINIMAS “

TINKAMUMAS:

➢ Klasterį turi sudaryti MVĮ, iš kurių ne mažiau kaip 5 turi

būti tarpusavyje nesusijusios MVĮ, kurių pačių

pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi būti

integruota į gaminių (paslaugų) pridėtinės vertės

kūrimo grandines

➢ Ne mažiau negu 3 MVĮ veikia ne trumpiau kaip dvejus

metus ir kiekvieno jų 2022 metinės pajamos, gautos už

pačių pagamintą produkciją, yra ne mažesnės kaip 120

000 eurų

➢ Pareiškėjas turi pakankamai eksporto arba

tarptautiškumo skatinimo veiklų įgyvendinimo patirties

(120 t.eur eksportas arba 3 iniciatyvos per 3 metus)

PRORITETAS (BALAI)

➢ Projekto efektyvumas (santykis tarp klasterio

tarptautinių narysčių, į kurias bus įsitraukta projekto

įgyvendinimo metu, skaičiaus bei prašomos

finansavimo sumos

➢ Pareiškėjo įgyta klasterio veiklos vykdymo patirtis

(ne mažesnę kaip 2 metų klasterio koordinatoriaus

veiklos patirtis; ne mažiau kaip 3 bendross klasterio

narių veiklas tarptautiškumo skatinimo srityje per

pastaruosius 2 metus)

➢ Ne mažiau negu 2 MVĮ vykdo pagrindinę

ekonominę veiklą aukštųjų, aukštesniųjų

technologijų arba aukštųjų technologijų žinioms

imlių paslaugų sektoriuose



https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/veiklos-finansines-paskatos-startuoliams-ir-atzalinems-imonems-kurti-di-bloku-grandines-technologiju-
robotikos-procesu-automatizavimo-produktus-ir-sprendimus-projektu-finansavimo-salygu-aprasas-1

Startuoliai ir atžalinėms įmonės (projektas)(1)

Priemonė „ Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, 

robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus“ (Sostinė regionas) 

Remiama veikla (per 6 mėn. po sutarties pasirašymo): 
1 stadija - preliminariai minimaliai gyvybingo produkto stadija (angl. pre minimum viable product) – sukuriamas skaitmeninio 

produkto ar sprendimo prototipas

2 stadija - minimaliai gyvybingo produkto stadija (angl. minimum viable product) – sukuriama produkto arba sprendimo versija, kurį 

galima pateikti rinkai. Šioje stadijoje testuojamas produkto ar sprendimo techninis efektyvumas ir jo tinkamumas rinkai, išskirtinumas tarp 

konkurentų, galima paklausa ir galimybės monetizuoti.

3 stadija - dalinė produkto tinkamumo rinkai stadija (angl. product-market fit) – esamo produkto ar sprendimo tobulinimas, jo funkcijų 

išplėtimas ir pritaikymas prie rinkos poreikių

Fondas: 15 000 000 eurų (pirmas kvietimas - 1 stadijai; po 10 mėn. – kvietimas 2-3 stadijoms)

Parama projektui (10-102 tūkst. Eur): 
1 stadijai – iki 20 tūkst. Eur iki 100 % finansavimas

2 stadijai – iki 66 tūkst. Eur iki 100 % finansavimas

3 stadijai – iki 102 tūkst. Eur iki 100 % finansavimas 

Prioritetas:
(1) produkto ar sprendimo inovacijos (reikšmingumo) lygis; (2) Rinkos potencialas; (3) produkto verslo modelis ir pajamų 

generavimo modelis; (4) pareiškėjo kompetencijos; (5) nuosavas indėlis

1 paraiška 

1 kvietime

https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/veiklos-finansines-paskatos-startuoliams-ir-atzalinems-imonems-kurti-di-bloku-grandines-technologiju-robotikos-procesu-automatizavimo-produktus-ir-sprendimus-projektu-finansavimo-salygu-aprasas-1
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/veiklos-finansines-paskatos-startuoliams-ir-atzalinems-imonems-kurti-di-bloku-grandines-technologiju-robotikos-procesu-automatizavimo-produktus-ir-sprendimus-projektu-finansavimo-salygu-aprasas-1
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Pagalba 



Lietuvos inovacijų centras

>25 metai

>150 projektinių 

iniciatyvų

> 500 klientų kasmet
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Pagalba: iniciatyvos (pvz.)



PARTNERIŲ PAIEŠKA UŽSIENYJE

Enterprise Europe Network

yra didžiausias Europoje, vieno langelio principu veikiantis, 

verslo paramos tinklas

eenlietuva.eu / een.ec.europa.eu / https://lic.lt/

Marijus Muralis m.muralis@lic.lt

Alfred Šostko a.sostko@lic.lt

https://eenlietuva.eu/
http://www.een.ec.europa.eu/
https://lic.lt/


Paslaugos – įmonių konkurencingumo didinimui ir plėtrai 
užsienio rinkose

INFORMACIJA IR 

KONSULTACIJOS

Lietuvos MVĮ grįžtamasis ryšys 

ES teisėkūros ir politikos 

formavimo procesuose

EK iniciatyvos, programos, ES 

teisės aktai ir finansavimo 

priemonės

INOVACIJOS

Intelektinės nuosavybės 

apsauga

Inovacijų finansavimo

priemonės

Inovacijų valdymo paslaugos

TARPTAUTINĖ 

PARTNERYSTĖ

Bendradarbiavimo pasiūlymų 

duomenų bazė – verslo, 

MTEPI ir technologijų 

partnerių paieška

Verslo kontaktų renginiai ir 

įmonių misijos
Tvarumas, skaitmenizacija ir

atsparumas

3000 600+
organizacijųekspertų

60+
šalių 





Viešoji pagalba

(LVPA, Versli Lietuva+MITA funkcijos)

Mokslo ir technologijų parkai

Verslo informaciniai centrai

Verslo inkubatoriai

Skaitmeninių

inovacijų centrai

Turizmo ir verslo informaciniai centrai

Verslo asociatyvinės struktūros



Galimi klystkeliai

„Pasidaryk pats“ v.s. Naudotis pagalba

Prokuroras v.s. Advokatas

Realybė v.s. Utopija

Viešasis konsultantas v.s.Privatus konsultantas



Fotolia nuotr. / Gydytojas ir pacientė

Efektyvių verslo plėtros sprendimų beieškant

Išlikti negalima išnykti !
Kur padėsime kablelį?

Kofinansuoja Europos Sąjunga

Europos skaitmeninių inovacijų centras 

ESIC tinklo partneris Lietuvoje



VšĮ Lietuvos inovacijų centras

Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius
Tel.: +370 5 235 61 16   Faks.: +370 5 213 27 81

lic@lic.lt

Artūras Jakubavičius
+370 687 36632

a.jakubavicius@lic.lt
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