LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 16 D.
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PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
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Vilnius
1. P a k e i č i u Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–
2017 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. 4-491 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo
2014–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“:
1.1. Papildau 1.3.3 papunkčiu:
„1.3.3. Teikti inovacijų
paramos paslaugas ir
inovacijų konsultacines
paslaugas įmonėms

ES struktūrinės Įmonių,
paramos 2014– pasinaudojusių
2020 m. lėšos
inovacijų paramos
paslaugomis ir (ar)
konsultacijomis,
skaičius“
1.2. Buvusius 1.3.3–1.3.6 papunkčius laikau atitinkamai 1.3.4–1.3.7 papunkčiais.
2015–
2017 m.

Ūkio
ministerija,
MITA

1.3. Papildau 1.3.8 papunkčiu:
„1.3.8. Populiarinti
technologijų pažangą ir
inovacijas

2015–
2017 m.

Ūkio
ministerija,
MITA

ES struktūrinės
paramos 2014–
2020 m. lėšos

Suorganizuotų
renginių skaičius“

ES struktūrinės
paramos 2014–
2020 m. lėšos

Sukurtos MTEPI
infrastruktūros plotas,
kv. m“

1.4. Pakeičiu 3.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.1.1. Kurti ir plėtoti
technologijų centrų
infrastruktūrą ir teikti
konsultacines MTEPI
rezultatų diegimą
spartinančias paslaugas

2015–
2017 m.

Mokslo ir
technologijų
parkai,
esantys
MITA
administruojamoje
duomenų
bazėje
1.5. Pakeičiu 3.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.2.1. Teikti inovacijų
2015–
Ūkio
konsultacines paslaugas ir 2017 m.
ministerija,
inovacijų paramos
MITA
paslaugas klasterių plėtros
ir augimo klausimais
1.6. Pakeičiu 3.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

ES struktūrinės Pritraukta naujų narių
paramos 2014– į Lietuvoje įsikūrusius
2020 m. lėšos
klasterius“

2
„3.2.4. Skatinti ir teikti
2015–
finansavimą verslo
2017 m.
tarptautinei tinklaveikai,
dalyvavimui tarptautiniuose
MTEPI projektuose,
tarptautinių partnerių
paieškai, veiklų
identifikavimui ir paraiškų
rengimui
1.7. Papildau 4.2.6 papunkčiu:

Ūkio
ministerija,
MITA

ES struktūrinės Paremtų įmonių
paramos 2014– skaičius;
2020 m. lėšos
Konsultuotų įmonių,
pateikusių paraiškas
dalyvauti tarptautinėse
MTEPI iniciatyvose,
finansuotų paraiškų
skaičius“

„4.2.6. Teikti metodinę ir
2015–
Ūkio
ES struktūrinės Įgyvendintų inovacijų
ekspertinę pagalbą dėl
2017 m. ministerija,
paramos 2014– paklausos skatinimo
ikiprekybinių pirkimų
MITA
2020 m. lėšos
sprendimų skaičius“
įmonėms, ketinančioms
dalyvauti dalyvio teisėmis
ikiprekybiniuose
pirkimuose, ir (ar)
perkančiosioms
organizacijoms dėl
ikiprekybinių pirkimų
vykdymo
1.8. Buvusius 4.2.6–4.2.11 papunkčius laikau atitinkamai 4.2.7–4.2.12 papunkčiais.
2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Ūkio ministras

Parengė
Ūkio ministerijos Inovacijų departamento
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