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SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ
SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-T-848 „SMART FDI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO (TOLIAU – APRAŠAS)
PROJEKTO VERTINIMAS
Eil.
Nr.

Aprašo projekto punktas

Socialinių ekonominių partnerių pateiktos pastabos ir pasiūlymai

Išvadų, pasiūlymų ir pastabų
vertinimai bei komentarai

Energetikos ministerija, 2017 m. balandžio 13 d. el. laišku

1.
1.1.

4.1.
Didelė įmonė – juridinis asmuo, Pagal GBER finansuojamoms priemonėms turėtų būti taikomas
neatitinkantis labai mažos, mažos arba GBER apibrėžimas, o ne SVV, kurį ne sykį rekomenduota keisti.
vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto
Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatyme (toliau – Smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatymas).

Komentaras.
Nuo šių metų gegužės 1 d. įsigaliojo
naujas Smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros įstatymas, kuriuo pakoreguota
vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių
samprata.

1.2.

85.5. dokumentus, pagrindžiančius projekto Siūlymas įterpti į 85.5 punktą „ne mažiau kaip trys“ komerciniai
biudžeto pagrįstumą (ne mažiau kaip trys pasiūlymai.
komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje
esančias kainas ir kt.);

1.3.

107. „<...> Turtas turi būti apdraustas Siūlytume nedaryti išimčių, numatyti vienodą terminą

Komentaras.
Siekiant lengvinti sąlygas pritraukti
tiesiogines užsienio investicijas į
Lietuvą ir atsižvelgus į VšĮ Investuok
Lietuvoje komentarą „tam tikrais
atvejais, iš pareiškėjų prašoma
pernelyg daug informacijos, pvz.,
įsigyjant specifinę įrangą prašoma
pateikti
bent
tris
komercinius
pasiūlymus, kas kai kuriais atvejais
būna sudėtinga“, Ūkio ministerija
nereikalaus Apraše pateikti „ne mažiau
kaip trijų“ komercinių pasiūlymų.
Komentaras.
Reikalavimas dėl turto draudimo
atitinka
3/5
metų
tęstinumo
reikalavimams, perkeltiems iš EK
Reglamento 651/2014 14 straipsnio
„investicijos pagalbą gaunančioje
vietovėje išlaikomos ne trumpiau kaip
penkerius metus arba MVĮ atveju – ne
trumpiau kaip trejus metus.“

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. <...>“
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VšĮ Investuok Lietuvoje, 2017 m. balandžio 21 d. raštu

2.
2.1.

31. Projekto veiklos turi būti vykdomos
Lietuvos Respublikoje.

Siūlome dalį veiklų leisti vykdyti ir ne Lietuvoje.
Atkreiptinas dėmesys, kad dalį tyrimų įmonės vykdo ne Lietuvoje, o
motininėje kompanijoje ar kituose tyrimų centruose. Dalį veiklų
vykdyti kitose šalyse leidžiama ir pagal analogišką priemonę
„Intelektas. Bendri verslo - mokslo projektai“ (aprašo nuostata „Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba
kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai,
rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos
finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Jeigu projektų
veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos
neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų
sumos“).

Priemonės
tikslas
–
pritraukti
tiesiogines užsienio investicijas į
Lietuvą, dėl to ir projekto veiklos turi
būti vykdomos Lietuvoje. Jei yra
poreikis tam tikras mokslinių turimų
veiklas vykdyti ne Lietuvoje, tai tam
tinkama priemonė „Intelektas. Bendri
mokslo-verslo vartai“ kur galima
vykdyti dalį projekto veiklų užsienyje,
jei yra poreikis atlikti ten tyrimus ar
testavimus ar kitas reikalingas
projektui veiklas. Tačiau priemonės
„Smart FDI“ tikslas kitoks, t. y. kad
užsienio investuotojai būtent Lietuvoje
vykdytų savo veiklas.
Taip pat projektų veiklų vykdymo
vieta – Lietuvos Respublika – jau yra
patvirtinta Stebėsenos komiteto

2017 m. kovo 30 d. posėdyje.
2.2.

38. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti Siūlome nurodyti 12 mėnesių laikotarpį, kaip kad buvo ankstesniame
ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto projekte. Infrastruktūriniams projektams reikia daugiau laiko
sutarties pasirašymo dienos, jeigu vykdoma reikalaujamų dokumentų parengimui.
Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla arba
Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytos
veiklos, arba per 9 mėnesius nuo projekto
sutarties pasirašymo dienos, jeigu vykdoma tik
Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla arba
viena iš projekte numatomų vykdyti veiklų (kai
projekte numatoma vykdyti daugiau nei vieną
veiklą) yra Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta
veikla.
Ir
110. įgyvendinančioji institucija, suderinusi su
Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti
projekto sutartį Projekto taisyklių 192 punkte

Atsižvelgta.
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nustatyta tvarka, jei projekto veikla nepradėta
įgyvendinti per 6 mėnesius nuo projekto
sutarties pasirašymo dienos, jeigu vykdoma
Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla arba
Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytos
veiklos, arba per 9 mėnesius nuo projekto
sutarties pasirašymo dienos, jeigu vykdoma tik
Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla arba
viena iš projekte numatomų vykdyti veiklų (kai
projekte numatoma vykdyti daugiau nei vieną
veiklą) yra Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta
veikla.
2.3.

2 lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti Nėra aišku ar leidžiamos komandiruotės į užsienį. Prašome numatyti
išlaidų kategorijos.
galimybes projekto vykdytojams vykti į komandiruotes užsienyje, jei
5.6.
projektą
vykdančio
personalo jos yra būtinos projekto veikloms vykdyti.
komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos teisės
aktų nustatyta tvarka.

Komentaras.
Kadangi projektų veiklų vykdymo
vieta yra Lietuvos Respublika,
tinkamos finansuoti išlaidos yra tik
komandiruočių Lietuvoje išlaidos.

2.4.

85.5 dokumentus, pagrindžiančius projekto Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais iš pareiškėjų prašoma
biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, pernelyg daug informacijos, pvz., įsigyjant specifinę įrangą prašoma
nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.);
pateikti bent tris komercinius pasiūlymus, kas kai kuriais atvejais
būna sudėtinga, taip pat pernelyg detaliai teikiamos papildomos
užklausos dėl mažaverčio inventoriaus.
Prašome, atsižvelgiant į priemonės specifiką pritraukti užsienio
investicijas, lankstumo ir orientacijos į klientą.
85.6. verslo planą finansavimui gauti pagal Prašome numatyti galimybę verslo planą pateikti anglų kalba.
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,

Atsižvelgta.
Pagal Aprašą nėra apribojimo, kiek
konkrečiai pasiūlymų reikia pateikti.

Atsižvelgta su išlyga, kad šiam
pakeitimui
pritars
Finansų
ministerija.
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jame turi būti pateikta visa rekomenduojamoje
formoje nurodyta informacija;
85.7. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir Siūlome sudaryti galimybes investuotojui pateikti visus nuosavą
netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius įnašą pagrindžiančius dokumentus, po to, kai įgyvendinančioji
dokumentus;
agentūra pateikia preliminarų atsakymą, kad pateikus reikiamus
dokumentus, projektui būtų skirtas finansavimas.

91. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji
institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti
trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus.
Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir
(arba) dokumentus per įgyvendinančiosios
institucijos nustatytą terminą.
98. 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.
7. Projektų atranka pagal Priemonę bus
atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

Komentaras.
Įgyvendinančioji institucija negali
pateikti preliminaraus atsakymo dėl
finansavimo skyrimo. Projektas, jį
įvertinus pilna apimtimi, gali būti
įvertintas kaip tinkamas finansuoti
arba kaip netinkamas. O sprendimą dėl
projekto finansavimo priima LR ūkio
ministras.
Prašome numatyti galimybę/sąlygą, kad vertinimo metu Atsižvelgta su išlyga, kad šiam
įgyvendinančioji institucija organizuoja projekto aptarimą susitikimo, pakeitimui
pritars
Finansų
konferencinio skambučio ar kitomis ryšių priemonėmis, dalyvaujant ministerija.
reikiamiems abiejų pusių ekspertams. Į šiuos susitikimus turėtų būti
kviečiami ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovas.
Prašome numatyti galimybę sudaryti dvikalbes (lietuvių – anglų Atsižvelgta su išlyga, kad šiam
kalba) sutartis.
pakeitimui
pritars
Finansų
Priemonė skirta užsienio investicijoms pritraukti, sprendimus dėl ministerija.
projekto įgyvendinimo priima akcininkai, dėl to akcininkai nori
žinoti kokius įsipareigojimus prisiima pasirašydami projekto
Finansavimo ir administravimo sutartį.
Taip pat, bendradarbiaujant su Finansų ministerija, siūlome 2014 m.
spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintose Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklėse tęstinio kvietimo būdu
vertinamoms paraiškoms numatyti galimybę pasirinktinai teikti
dokumentus vieno arba dviem etapų būdu. Tokiu atveju
investuotojai, kurie norėtų pasitikrinti ar jų idėja priskirtina MTEP,
vadovaujantis priemonės finansavimo sąlygų apraše numatytomis
sąvokomis, ir būtų finansuojama, galėtų pateikti tik pagrindinius
dokumentus ir tik gavus patvirtinimą rengti ir pateikti likusią
prašomą dokumentaciją. Preliminarus sprendimas dėl projekto
finansavimo, investuotojams būtų pagrindas argumentuojant projekto
įgyvendinimui pasirinkti Lietuvą, bei padėtų nuosavo finansavimo
lėšų pritraukimui.

Komentaras.
Vadovaujantis Projektų finansavimo ir
administravimo taisyklėmis, dviem
etapais galima vykdyti tik projektų
atrankos
konkurso
būdu
įgyvendinamas priemonės. Galimybės
tęstinę projektų atranka vykdyti dviem
etapais
Projektų
administravimo
taisyklėse nėra.
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„Advanced advice“, 2017 m. balandžio 24 d. el. laišku

3.
3.1.

31. Projekto veiklos turi būti vykdomos Atsižvelgiant į tai, kad gali atsirasti poreikis dalį su projektu susijusių
Lietuvos Respublikoje.
veiklų vykdyti ne Lietuvos Respublikoje, t. y. projektą vykdančiam
personalui vykti į komandiruotes užsienyje (pvz., nesant tinkamų
produkto prototipo testavimo realiomis sąlygomis galimybių
Lietuvoje, gali tekti testavimą atlikti užsienyje, arba siekiant perimti
žinias arba dalį tyrimų atlikti motininės įmonės MTEP laboratorijoje,
gali tekti vykti į motininės įmonės būstinę užsienyje), siūlome šį
punktą pakoreguoti. Atkreipiame dėmesį, kad priemonės „Intelektas.
Bendri mokslo-verslo projektai“ finansavimo sąlygų aprašas numato
galimybę dalį veiklų vykdyti ne Lietuvis Respublikoje.
Siūloma 31 punkto formuluotė:
Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne
Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir
nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam
įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Jeigu projekto veiklos
vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi
viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Jeigu
projekto veiklos vykdomos ne ES valstybėse narėse, tokių veiklų
išlaidos neturi viršyti 3 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų
sumos. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje
projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas.

1.2.

86. Jei planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimą reguliuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka privaloma atlikti poveikio
aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki projekto
sutarties pasirašymo turi būti parengęs

Neatsižvelgta.
Priemonės
tikslas
–
pritraukti
tiesiogines užsienio investicijas į
Lietuvą, dėl to ir projekto veiklos turi
būti vykdomos Lietuvoje. Jei yra
poreikis tam tikras mokslinių turimų
veiklas vykdyti ne Lietuvoje, tai tam
tinkamas Jūsų pavyzdys – pagal
priemonę „Intelektas. Bendri moksloverslo vartai“ galima vykdyti dalį
projekto veiklų užsienyje, jei yra
poreikis atlikti ten tyrimus ar
testavimus ar kitas reikalingas
projektui veiklas. Tačiau priemonės
„Smart FDI“ tikslas kitoks, t. y. kad
užsienio investuotojai būtent Lietuvoje
vykdytų savo veiklas.
Atsakant į klausimus dėl to, ar išlaidos
ar visas projektas taps netinkamu, jei
dalis veiklų bus vykdomos užsienyje,
tai tik tokios išlaidos taps netinkamos,
o visas projektas dėl šios priežasties
netampa netinkamu.

Jeigu punkto reikalavimai nebus keičiami, prašome paaiškinti, kaip
bus vertinama situacija, jeigu dalis su projektu susijusių veiklų bus
vykdoma ne Lietuvos Respublikoje, pvz., projektą vykdantis
personalas vyks į motininėje įmonėje esančią MTEP laboratoriją
atlikti dalies tyrimų arba produktų prototipai bus testuojami
užsienyje:
– Ar tik šios išlaidos bus pripažintos netinkamomis finansuoti?
Ar visas projektas taps netinkamu finansuoti?
Techninės klaidos:
Atsižvelgta.
– Pateikta nuoroda ne į tą Aprašo punktą (turėtų būti nuoroda į 99
punktą);
– Nurodytas ne tas dokumentas – iš pradžių kalbama apie poveikio
aplinkai vertinimą, o paskui nurodoma paskolos sutarties kopija.
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1.3.
1.4.

4.

4.1.

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti
atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos
išvadą (kopiją). Kai poveikio aplinkai
vertinimo atlikti neprivaloma, pareiškėjas
įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti
laisvos formos raštą, kuriame nurodoma
informacija, kuria remiantis nustatyta, kad
projektui netaikomas reikalavimas dėl
poveikio aplinkai vertinimo, pagrindžiant tai
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
nuostatomis. Įgyvendinančiajai institucijai
Aprašo 100 punkte nustatytu atveju pratęsus
projekto sutarties pasirašymo terminą,
atitinkamai prasitęsia paskolos sutarties
kopijos pateikimo terminas.
85.4. užpildytą Aprašo 4 priedą.

Taip pat siūlome į Aprašą įtraukti punktą, susijusį su paskolos
sutarties pateikimu įgyvendinančiajai institucijai:
Ne vėliau kaip iki įgyvendinančiosios institucijos nurodyto galutinio
sprendimui dėl paraiškos vertinimo priimti reikalingo termino
pareiškėjas turi pateikti galutinį banko (kitų kredito įstaigų, juridinių
asmenų) sprendimą suteikti paskolą konkrečiam projektui, o iki
projekto sutarties pasirašymo turi būti sudaręs sutartį gauti paskolą,
jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola. Jei pareiškėjas per
įgyvendinančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties
pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti
projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.
Įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 100 punkte nustatytu atveju
pratęsus projekto sutarties pasirašymo terminą, atitinkamai
prasitęsia paskolos sutarties kopijos pateikimo terminas.

Techninė klaida – nurodytas ne tas priedas (turėtų būti nuoroda į 3 Atsižvelgta.
priedą).
106. Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po Atsižvelgiant į tai, kad produkto stebėsenos rodiklis „Investicijas Atsižvelgta.
projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos“ (kodas P.
sukurtos naujos darbo vietos, įskaitant ir tyrėjų N. 804) ir rezultato stebėsenos rodiklis „Investicijas gavusiose
darbo vietas, turi būti išlaikomos ne trumpiau įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos“ (kodas R.N. 811) nėra
nei 5 metus arba ne mažiau kaip 3 metus labai privalomi, o prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (tarp jų ir
mažų, mažų ir vidutinių įmonių atveju nuo „Tiesiogiai su projektu susijusių sukurtų naujų tyrėjų darbo vietų
pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos.
skaičius“) nebetaikomi, manome, kad Aprašo projekto 106 punkte
pateiktas reikalavimas yra perteklinis. Atsižvelgiant į tai, siūlome 106
punktą panaikinti.
Lietuvos inovacijų centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, asociacijos "Žinių ekonomikos forumas", Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos
"Linpra", Lietuvos lazerių asociacijos, Lietuvos robotikos asociacijos, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, Lietuvos spaustuvininkų asociacijos
„LISPA“ ir Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos bendros jungtinės pastabos, 2017 m. balandžio 25 d. el. laiškas
Įvertinę 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, Atsižvelgiant į Finansų ministerijos ir
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ (toliau – Priemonė) VšĮ Investuok Lietuva nuomones dėl
projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (toliau – PFSA), manome, kad Priemonė:
Apraše
numatytų
nuostatų
ir
1. Kuria paskatas neefektyviam lėšų investavimui, nes pagal PFSA pareiškėjai (užsienio investuotojai), gaudami iki reikalavimų užsienio investuotojams
10 mln. eurų Europos Sąjungos fondų investicijų, neturi prisiimti jokių įsipareigojimų, kurie įpareigotų juos efektyviai lengvinimo,
yra
sumažintas
panaudoti gaunamas investicijas ne tik projekto įgyvendinimo metu, bet 3-is (5-is) metus po projekto.
reikalavimų kiekis ir supaprastintos
2. Sudaro nelygias konkurencines sąlygas Lietuvos ir užsienio investuotojams, investuojantiems į mokslinius procedūros.
tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas (toliau – MTEPI) Lietuvoje. Pavyzdžiui, analogiškoje priemonėje Pažymime, kad projektų atrankos
“IntelektasLT”, Lietuvos privatieji juridiniai asmenys norėdami gauti investicijų plėtoti MTEPI, dalyvaudami kriterijai jau yra patvirtinti Stebėsenos
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konkursinėje projektų atrankos procedūroje, turi prisiimti įsipareigojimus dėl atitinkamų rodiklių (investicijas gavusios
įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis; projekto metu sukurto
produkto reikšmingumo (naujumo lygis; ir t.t.) pasiekimo. Užsienio investuotojams šioje priemonė tokių įsipareigojimų
nėra.
3. Sudaro prielaidas piktnaudžiavimui partneryste įgyvendinant projektus, nes pagal PFSA projekto partneriu gali
būti ir ne užsienio investuotojas, kuriam kaip ir užsienio investuotojui nėra taikomi jokie įsipareigojimai. Esant tokios
nuostatoms yra prielaidos rastis dirbtiniai partnerystei, siekiant išvengti įsipareigojimų gaunant investicijas.
Manome, kad tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas į MTEPI yra labai svarbus Lietuvai, siekiant didinti ūkio
tarptautinį konkurencingumą, tačiau tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas negali būti savitikslis, eliminuojant
efektyvumo kriterijus. Siekiant užtikrinti Europos Sąjungos fondų lėšų investavimo efektyvumą pritraukiant tiesiogines
užsienio investicijas siūlome PFSA papildyti nuostatomis, numatančiomis, kad:
Pareiškėjas per penkis metus po projekto įsipareigoja investuoti (atlikti TUI) į veiklos plėtojimą Lietuvoje
5-7 kartus daugiau, nei projekto metu gauta subsidija;
Lietuvos privatieji juridiniai asmenys, dalyvaujantys projekte kaip partneriai negali gauti investicijų arba
numatyti papildomus įsipareigojimus (tapačius priemonėje Intelektas LT) Lietuvos privatiems juridiniams
asmenis, dalyvaujantiems projektuose partneriais.

komiteto 2017 m. kovo 30 d. posėdyje.
O siekiant sumažinti riziką dėl
piktnaudžiavimo
partneryste
įgyvendinant projektus, atitinkamai
tikslinome
Aprašo
55
punktą,
numatydami privalomą 70 proc.
patirtų išlaidų dali projekto vykdytojui.

