LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D.
ĮSAKYMO 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“ PAKEITIMO
2017 m. gruodžio 29 d. Nr. 4-726
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą
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“:
1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:
1.1. Papildau I skyrių tryliktuoju skirsniu:
„TRYLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-MITA-T-851 „INOČEKIAI“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams
ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams) atlikti, teikimas;
1.3.2. inovacinių čekių, skirtų projektams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės
ženklą („Seal of Excellence) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ
instrumentas“, bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės)
veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms), įgyvendinti teikimas;
1.3.3. inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.
1.4. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas),
vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.
1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.
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5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš Europos Sąjungos bei kitos
tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S. 302
„Verslo sektoriaus
Eur
išlaidos MTEP,
tenkančios vienam
gyventojui“
R.N. 827
„Investicijas gavusių
Eur
įmonių išlaidos MTEP
veikloms“
P.B. 202
„Subsidijas gaunančių
Įmonės
įmonių skaičius“
P.B. 227
„Privačios investicijos, Eur
atitinkančios viešąją
paramą inovacijoms
arba MTEP
projektams“
P.B. 226
„Įmonių,
Įmonės
bendradarbiaujančių su
tyrimų institucijomis,
skaičius“
7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
38,74

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
60,70

0

5 000 000

4

60

27 000

2 700 000

4

60

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
ES
Respublikos
struktūrinių
valstybės
fondų
biudžeto
lėšos – iki
lėšos – iki

Iš viso – ne
Lietuvos
Savivaldybės
mažiau
Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
kaip
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
5 000 000
2 700 000
2 700 000
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
3. Iš viso
5 000 000

2 700 000

1.2. Papildau I skyrių keturioliktuoju skirsniu:
„KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-MITA-T-852 „INOSTARTAS“

2 700 000“
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1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant
MTEP veiklų 2–6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros etapų klasifikacijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ 4 punkte (toliau – MTEP etapų klasifikacijos
aprašas);
1.3.2. tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose MVĮ ir kartu vystomi MVĮ
produktai, siekiant jų komercinio realizavimo;
1.3.3. inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP
veiklų 7–9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos
registravimo dienos (kai vykdoma šio skirsnio 1.3.1 papunktyje nurodyta veikla);
1.4.2. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne
daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma šio skirsnio 1.3.3
papunktyje nurodyta veikla);
1.4.3. žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos
registravimo dienos (kai vykdoma šio skirsnio 1.3.2 papunktyje nurodyta veikla).
1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš Europos Sąjungos bei kitos
tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio Matavimo
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
R.S. 302

R. N. 827

„Verslo sektoriaus
išlaidos MTEP,
tenkančios vienam
gyventojui“
„Investicijas
gavusių įmonių
išlaidos MTEP
veikloms“

Eur

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
38,74

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
60,70

Eur

0

9 000 000
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P.B. 202

P.B. 205

P.N. 814

P.N.840

„Subsidijas
gaunančių įmonių
skaičius“
„Naujų įmonių,
gavusių
investicijas,
skaičius“
„Investicijas
gavusių įmonių
sukurti gaminių,
paslaugų ar procesų
prototipai
(koncepcijos)“
„Įvertintos
galutinio produkto
bandomosios
partijos“

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

Įmonės

0

200

Įmonės

0

100

Skaičius

0

100

Skaičius

0

100

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Lietuvos
ES
struktūrinių Respublikos
valstybės
fondų
biudžeto
lėšos – iki
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Savivaldybės
Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
9 400 000
2 600 000
2 600 000
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
3. Iš viso:
9 400 000

Iš viso – ne
mažiau kaip

2 600 000

2 600 000“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašą:
2.1.

Pakeičiu

19

punktą

ir

jį

išdėstau

taip:
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„19.

R.N.807

„Investicijas
gavusio įmonių
klasterio nauji
nariai“

Skaičius

Įmonių klasteris – tai MVĮ
santalka,
funkcionuojanti
partnerystės principu, kurios
nariai, veikdami tarpusavyje
susijusiose įvairiose ekonominės
veiklos ir iniciatyvų srityse, siekia
padidinti
ekonominį
veiklos
efektyvumą.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
investicijas
gavusio
įmonių
klasterio
naujų narių
skaičius.

Investicijas gavęs įmonių klasteris
– įmonių klasteris, gavęs bet
kokios formos paramą iš Europos
regioninės plėtros fondo.

Pirminiai šaltiniai:
jungtinės
veiklos
(partnerystės)
sutarties kopija ir
(ar) kiti narystę
tarptautiniuose
tinkluose
pagrindžiantys
dokumentai.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymai, ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.

Naujas įmonių klasterio narys –
projekto veiklų įgyvendinimo
metu arba per 3 metus nuo
projekto veiklų įgyvendinimo
pabaigos prie įmonių klasterio
prisijungęs privatus ar viešasis
juridinis asmuo, įforminęs savo
dalyvavimą jungtinės veiklos
(partnerystės) sutartimi.

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
pateikiamos
jungtinės veiklos
(partnerystės)
sutarties kopijos ir
(ar)
kiti
dokumentai,
patvirtinantys
projekto
veiklų
įgyvendinimo
metu arba per 3
metus
nuo
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę.

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
pateikiami
narystės mokesčio
nuorašai ir (ar)
kiti dokumentai,
patvirtinantys
projekto
veiklų
įgyvendinimo
metu arba per 3
metus
nuo
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos pasiektą
stebėsenos

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

2.2. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20.

R.N.808

„Investicijas
gavusio įmonių
klasterio
narystės
tarptautiniuose
tinkluose“

Skaičius

Įmonių klasteris – tai MVĮ
santalka,
funkcionuojanti
partnerystės principu, kurios
nariai, veikdami tarpusavyje
susijusiose įvairiose ekonominės
veiklos ir iniciatyvų srityse, siekia
padidinti
ekonominį
veiklos
efektyvumą.
Investicijas gavęs įmonių klasteris
– įmonių klasteris, gavęs bet
kokios formos paramą iš Europos
regioninės plėtros fondo.
Tarptautinis tinklas – geografiniu
požiūriu
neapribota
įmonių
klasterių koncentracija.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
investicijas
gavusio
įmonių
klasterio
narysčių
tarptautiniuose
tinkluose
skaičius.

Pirminiai šaltiniai:
narystės mokesčio
nuorašas ir (ar) kiti
narystę
tarptautiniuose
tinkluose
pagrindžiantys
dokumentai.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymai, ataskaita
po
projekto
finansavimo
pabaigos.
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Narystė tarptautiniame tinkle –
buvimas tarptautinio įmonių
klasterio nariu.

rodiklio reikšmę.

Nariu
tampama
sumokėjus
narystės mokestį projekto veiklų
įgyvendinimo metu arba per 3
metus nuo projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos.

2.3. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:
„73.

P.N.822

„Investicijas
gavusiose
įmonėse sukurti
gaminių
projektai
naudojant
ekologinį
projektavimą“

Skaičius

Įmonė suprantama taip, kaip ji
apibrėžta Lietuvos Respublikos
smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros įstatyme.
Investicijas gavusi įmonė –
įmonė, gavusi bet kokios formos
paramą iš Europos regioninės
plėtros fondo.
Gaminio projektas – eskizas,
maketas daikto, kurį ketinama
leisti į gamybą.
Gaminio projektas turi būti
sukurtas naudojant ekologinį
projektavimą.
Ekologinis
projektavimas
–
gaminio savybių pakeitimas,
palikus jo įprastines funkcijas, kai
yra tenkinama viena iš šių
savybių:

gaminiui pagaminti mažėja
sunaudojamų žaliavų kiekis;

gaminys sunaudoja mažiau
energijos;

gaminiui
pagaminti
naudojamas
mažesnis
kenksmingų žaliavų kiekis arba iš
viso
nenaudojama
jokių

Automatiškai
apskaičiuojamas

Sumuojami
investicijas
gavusiose
įmonėse
sukurti
gaminių
projektai
naudojant
ekologinį
projektavimą
per projekto
veiklų
įgyvendinimo
laikotarpį.

Pirminiai šaltiniai:
gaminio
projekto
užbaigimo
ataskaitos ir (ar) kiti
dokumentai,
patvirtinantys
gaminio
projekto
sukūrimą naudojant
ekologinį
projektavimą.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymai.

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigoje
pasirašomos
projekto
užbaigimo
ataskaitos ir (ar)
pateikiami
kiti
gaminio projekto
sukūrimą,
naudojant
ekologinį
projektavimą,
patvirtinantys
dokumentai.

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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kenksmingų medžiagų;

gaminys yra perdirbamas
suėjus jo galiojimo terminui.
Atnaujinamas gaminys, kuris jau
yra atnaujintas ir atitinka vieną ar
kelias pirmiau minėtas gaminio
savybes, jis papildomai turi
atitikti dar bent vieną minėtą
savybę.
Kuriamas naujas gaminys turi būti
suprojektuotas
iš
panaudotų
gaminių. Panaudotas gaminys
suprantamas taip, kaip apibrėžtas
Atliekų tvarkymo taisyklėse,
patvirtintose
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. įsakymu
Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“.

2.4 Papildau 89 punktu:
„89.

R.N.827

„Investicijas
gavusių įmonių
išlaidos
MTEP
veikloms“

Eurai

MTEP – moksliniai tyrimai ir
eksperimentinė plėtra.
Moksliniai tyrimai suprantami
kaip pramoniniai tyrimai, kurie
apibrėžti Bendrojo bendrosios
išimties
reglamento
2 straipsnio 85 punkte.
Eksperimentinė plėtra suprantama
kaip bandomoji taikomoji veikla,
kuri
apibrėžta
Bendrojo
bendrosios išimties reglamento
2 straipsnio 86 punkte.
Išlaidos
MTEP
veikloms
suprantamos
kaip
įmonės
skiriamos lėšos MTEP veikloms
vykdyti.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Sumuojamos
investicijas
gavusios
įmonės
išlaidos
MTEP
projektams
per 3 metus
po projekto
veiklų
įgyvendinimo
pabaigos,
laikant, kad
projektui
pasibaigus,
išlaidos
MTEP

Pirminiai šaltiniai:
MTEP
metinė
statistinė ataskaita,
teikiama Lietuvos
statistikos
departamentui,
pažymos ir kiti
dokumentai,
patvirtinantys
pasiektą stebėsenos
rodiklio reikšmę.
Antriniai šaltiniai:
ataskaita 3 metai po
projekto
finansavimo
pabaigos, įmonės
finansinės

Stebėsenos
rodiklis laikomas
pasiektu,
kai
pateikiami įmonės
finansinės
atskaitomybės
dokumentai,
MTEP
metinė
statistinė ataskaita,
teikiama Lietuvos
statistikos
departamentui,
pažymos ir kiti
dokumentai,
patvirtinantys per
3
metus
po
projekto
veiklų
įgyvendinimo

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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Įmonė suprantama taip, kaip ji
apibrėžta Lietuvos Respublikos
smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros įstatyme.

veikloms
lygios nuliui
eurų.

atskaitomybės
dokumentai.

pabaigos pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę.

Investicijas gavusi įmonė – įmonė,
gavusi
bet
kokios
formos
finansavimą iš Europos regioninės
plėtros fondo.

Ūkio ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2017-10-31 raštu Nr. ((24.3-06)-5K-1719380)-6K-1706511
2017-11-16 raštu Nr. (24.37-02)-5K-1719955; 5K-1720820; 5K-1720436)-6K-1706830

Parengė
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento
Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė

Virginijus Sinkevičius
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Vaida Vislavičiūtė

