LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ 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
2019 m. birželio 28 d. Nr. 4-401
Vilnius
P a k e i č i u 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų 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“:
1.
Pakeičiu I skyriaus ketvirtąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„KETVIRTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-MITA-K-824 „INOVACINIAI ČEKIAI“
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 atlikti, teikimas;
1.3.2. inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos mokslinių tyrimų ir (ar)
eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektams, teikimas.
1.4. Galimi pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys.
1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
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6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.302
„Verslo sektoriaus išlaidos
Eur
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.N.812
„Įmonių MTEP projektai,
Skaičius
atlikti bendradarbiaujant su
mokslo ir studijų
institucijomis“
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“

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

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

90

300

90

300

50 000

553 832

90

300

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
ES struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso – ne
mažiau
kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Respublikos
biudžeto
Privačios
viešosios
valstybės
lėšos
lėšos
lėšos
biudžeto lėšos
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti

1.
skiriamų lėšų
1 023 639
0
0
0
0
0
2.
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
3.
Iš viso
1 023 639
0
0
0
0
0

559 120
0
559 120“.

2. Pakeičiu I skyriaus penktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„PENKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-K-828 „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO
PROJEKTAI“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
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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. MTEP;
1.3.2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės
MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;
1.3.3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
1.4.2. jei vykdomos šio skirsnio 1.3.1 ir (ar) 1.3.2 papunkčiuose nurodytos veiklos,
viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. privatieji juridiniai asmenys;
1.5.2. mokslo ir studijų institucijos.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES 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

R.N.810

R.N.811

P.B.202
P.B.227

„Verslo sektoriaus išlaidos
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
„Investicijas gavusios įmonės
pajamų, gautų iš sukurtų ir
rinkai pateiktų produktų,
santykis su skirtomis
investicijomis“
„Investicijas gavusiose
įmonėse sukurtos tyrėjų darbo
vietos“
„Subsidijas gaunančių įmonių
skaičius“
„Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP
projektams“

Eur

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

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

Procentai

0

110

Visos darbo
dienos
ekvivalentai
Įmonės

0

151

93

278

Eur

50 507 443

118 308 832

4
„Įmonių, bendradarbiaujančių
su tyrimų institucijomis,
skaičius“
„Įmonių, gavusių investicijas
siekiant, kad jos pateiktų naujų
rinkos produktų, skaičius“
„Įmonių, gavusių investicijas
siekiant, kad jos pateiktų naujų
įmonės produktų, skaičius“
„Investicijas gavusių įmonių
sukurti gaminių, paslaugų ar
procesų prototipai
(koncepcijos)“
„Investicijas gavusių įmonių
sertifikuoti produktai MTEP
srityje“

P.B.226

P.B.228

P.B.229

P.N.814

P.N.815

Įmonės

28

57

Įmonės

48

278

Įmonės

45

44

Skaičius

220

590

Skaičius

0

50

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Respublikos
biudžeto
viešo- Privačios
valstybės
lėšos
sios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti

1.
skiriamų lėšų
118 308 832
150 574 878
0
118 308 832
0
0
0
2.
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3.
Iš viso
150 574 878
0
118 308 832
0
0
0
118 308 832“.
3.

Pakeičiu I skyriaus aštuntąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:

„AŠTUNTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-V-835 „IKIPREKYBINIAI PIRKIMAI LT“
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. Remiama veikla – inovacijų paklausos skatinimas vykdant ikiprekybinį pirkimą
(skatinant perkančiąsias organizacijas pirkti MTEP paslaugas), kurio metu sukuriamas naujas,
rinkoje neegzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas arba iš esmės patobulinamas jau
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egzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas, skirtas visuomenei aktualių socialinių–
ekonominių problemų sprendimui.
1.4. Galimi pareiškėjai – perkančiosios organizacijos, gavusios koordinuojančiosios
organizacijos patvirtinimą, kad inovatyvaus produkto pirkimas gali būti organizuojamas
vadovaujantis Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
1.5. Galimi partneriai – perkančiosios organizacijos, kartu su pareiškėju vykdančios
ikiprekybinį pirkimą.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES 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 išlaidos
Eur
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.N.828
„Ikiprekybinio pirkimo
Skaičius
dalyvio pateiktas rinkai
inovatyvusis produktas“
R.N.835
„Įvykdytas inovatyvusis
Skaičius
viešasis pirkimas“
P.S.304
„Įgyvendintų inovacijų
Skaičius
paklausos skatinimo
sprendimų skaičius“
P.N.825
„Sukurti nauji ir (ar)
Skaičius
atnaujinti gaminių, paslaugų
ar procesų prototipai“

Tarpinė reikšmė
Galutinė
2018 m.
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.
38,74
60,70

0

5

1

5

3

15

3

15
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
Iš viso – ne
Lietuvos Savivaldybės
valstybės
mažiau kaip Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
biudžeto
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
lėšos – iki
biudžeto
lėšos
lėšos
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti

1.
skiriamų lėšų
15 674 273
0
2 692 000
181 000
1 035 000
365 000
2.
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
3.
Iš viso
15 674 273
0
2 692 000
181 000
1 035 000
365 000
4.

1 111 000
0
1 111 000“.

Pakeičiu I skyriaus devintąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„DEVINTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-V-842 „INOGEB LT“

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. technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas;
1.3.2. inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimas, kuris apima
inovacijų partnerystės skatinimą, technologijų paiešką, vertinimą ir technologijų perdavimą,
konsultacijas dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, naujų produktų parengimo ir pateikimo
į rinką, naujų inovacinių įmonių steigimo ir plėtros, MTEPI srityje veikiančių klasterių plėtros,
įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose ir projektuose, teikiant pagalbą partnerių
paieškai, veiklų identifikavimui, paraiškų rengimui, ekspertinę bei metodinę pagalbą dėl
ikiprekybinių pirkimų įmonėms, ketinančioms dalyvauti dalyvio teisėmis ikiprekybiniuose
pirkimuose, ir (ar) perkančiosioms organizacijoms dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo ir kitas
inovacijų paramos paslaugas;
1.3.3. Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios 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 (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“,
įgyvendinimo fasilitavimas.
1.4. Galimas pareiškėjas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar)
inovacijų paramos paslaugas ir kurių dalininkė yra valstybė ir (ar) savivaldybė;
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1.5.2. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių
konkurencingumo didinimo paslaugas ir kurių dalininkė yra valstybė;
1.5.3. nacionalinės verslo asociatyvinės struktūros, vienijančios regionines ir šakines verslo
asociacijas (įskaitant prekybos, pramonės ir amatų rūmus), kurių nariai vykdo MTEPI veiklas.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš Europos Sąjungos (toliau – ES) bei
kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo
rodiklio
vienetas
kodas
R.S.302

R.S.303

R.N.816

R.N.817

R.N.820

R.N.821

R.N.823

„Verslo sektoriaus išlaidos
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
„Inovatyvių įmonių,
bendradarbiaujančių su
partneriais, dalis nuo visų su
inovacijomis susijusių įmonių“
„Inovacijų paramos paslaugas
gavusios ir (ar) konsultuotos
įmonės, įsidiegusios ir (ar)
sukūrusios inovacijas“
„Inovacijų paramos paslaugas
gavusių ir (ar) konsultuotų
įmonių sudarytos technologijų
perdavimo sutartys“
„Inovacijų paramos paslaugas
gavusių ir (ar) konsultuotų
įmonių sukurti gaminių,
paslaugų ar procesų prototipai
(koncepcijos)“
„Konsultuotų įmonių,
dalyvaujančių tarptautinėse
MTEPI iniciatyvose, finansuotos
paraiškos“
„Pritraukti nauji nariai į
Lietuvoje įsikūrusius MTEPI
klasterius“

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.

Eur

38,74

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

Procentai

10,99

12,79

Skaičius

100

350

Skaičius

4

14

Skaičius

20

150

Skaičius

10

30

Skaičius

25

70

8
P.B.204
P.S.304

P.N.819

„Nefinansinę paramą gaunančių
įmonių skaičius“
„Įgyvendintų inovacijų
paklausos skatinimo sprendimų
skaičius“
„Suorganizuoti technologijų
pažangos ir inovacijų
populiarinimo renginiai“

Įmonės

248

1320

Skaičius

30

150

Skaičius

5

64

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

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

Iš viso – ne
Lietuvos
Savivaldybės
mažiau kaip Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
20 936 643
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
20 936 643
0
0
0
0
0
0“.
5.

Pakeičiu I skyriaus dešimtąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„DEŠIMTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-T-844 „INOCONNECT“

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. Remiama veikla – dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias
informaciją teikia Europos įmonių tinklo organizacijos, renginiuose.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. įmonės;
1.4.2. mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.
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4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Pagal šią priemonę nebus finansuojamas dalyvavimas „Eureka“ programos renginiuose.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.303
„Inovatyvių įmonių,
Procentai
bendradarbiaujančių su
partneriais, dalis nuo visų su
inovacijomis susijusių įmonių“
R.S.302
„Verslo sektoriaus išlaidos
EUR
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.N.834
„Pateiktos paraiškos konkrečiai Skaičius
MTEPI iniciatyvai“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių įmonių
Įmonės
skaičius“
P.B.227
„Privačios investicijos,
EUR
atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP
projektams“
P.N.828
„Pasirašyti susitarimai su
Skaičius
tarptautiniais partneriais“

Tarpinė reikšmė
Galutinė
2018 m.
reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.
10,99
12,79

38,74

60,70

64

240

80

300

277 149

1 448 100

80

300

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Lietuvos
ES struktūrinių Respublikos
Iš viso – ne Respublikos Savivaldybės Kitos
fondų
valstybės
Privačios
mažiau
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos – iki
biudžeto
lėšos
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos – iki
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
1 448 100
0
1 448 100
0
0
0
1 448 100
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
1 448 100
0
1 448 100
0
0
0
1 448 100“.
6.

Pakeičiu I skyriaus dvyliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
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„DVYLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-T-848 „SMART FDI“
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. tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas;
1.3.2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos
įmonės MTEPI infrastruktūra;
1.3.3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių
inovacijų diegimu.
1.4. Galimi pareiškėjai – užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens
(-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio
investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys) daro lemiamą įtaką, arba užsienio
investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos
Respublikoje.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. šio skirsnio 1.3.1 papunktyje nurodytos veiklos partneriais gali būti privatieji
juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos;
1.5.2. šio skirsnio 1.3.2 papunktyje nurodytos veiklos partneriai negalimi;
1.5.3. jei šio skirsnio 1.3.3 papunktyje nurodytą veiklą vykdo pareiškėjas, kuris yra didelė
įmonė, privaloma šias veiklas vykdyti su partnere – MVĮ.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES 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 išlaidos Eur
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.N.810
„Investicijas gavusios
Procentai
įmonės pajamų, gautų iš
sukurtų ir rinkai pateiktų
produktų, santykis su
skirtomis investicijomis“

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

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

0

110
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R.N.811

P.B.202
P.B.227

P.B.226

P.B.228

P.B.229

P.N.804

P.N.814

„Investicijas gavusiose
įmonėse sukurtos tyrėjų
darbo vietos“
„Subsidijas gaunančių
įmonių skaičius“
„Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją
paramą inovacijoms arba
MTEP projektams“
„Įmonių,
bendradarbiaujančių su
tyrimų institucijomis,
skaičius“
„Įmonių, gavusių
investicijas siekiant, kad
jos pateiktų naujų rinkos
produktų, skaičius“
„Įmonių, gavusių
investicijas siekiant, kad
jos pateiktų naujų įmonės
produktų, skaičius“
„Investicijas gavusiose
įmonėse naujai sukurtos
ilgalaikės darbo vietos“
„Investicijas gavusių
įmonių sukurti gaminių,
paslaugų ar procesų
prototipai (koncepcijos)“

Visos darbo
dienos
ekvivalentai
Įmonės

0

15

0

15

Eur

0

24 100 000

Įmonės

0

15

Įmonės

0

15

Įmonės

0

15

Visos darbo
dienos
ekvivalentai
Skaičius

0

10

0

15

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas
Lietuvos
ES
Respublikos
struktūrinių
valstybės
fondų
biudžeto
lėšos – iki
lėšos – iki

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne
Lietuvos Savivaldybės
Kitos
mažiau kaip Respublikos
biudžeto
viešovalstybės
lėšos
Privačios lėšos
sios
biudžeto
lėšos
lėšos
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti

1.
skiriamų lėšų
26 840 579
0
24 100 000
0
0
0
24 100 000
2.
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3.
Iš viso
26 840 579
0
24 100 000
0
0
0
24 100 000“.
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7.

Pakeičiu I skyriaus tryliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„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;
1.3.4. inovacinių čekių, skirtų projektams, atrinktiems pagal sutartį, pasirašytą tarp
Europos branduolinių tyrimų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (inovacijų
konsultacinės paslaugos, inovacijų paramos paslaugos, galimybių studijų atlikimas), 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.
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

P.B. 202

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

Eur

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

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

Eur

0

5 000 000

Įmonės

4

60
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„Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją
paramą inovacijoms
arba MTEP
projektams“
„Įmonių,
bendradarbiaujančių su
tyrimų institucijomis,
skaičius“

P.B. 227

P.B. 226

7.

Eur

27 000

2 700 000

4

60

Įmonės

Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)

Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos Iš viso – ne Lietuvos
Savivaldybės
valstybės
mažiau
Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
biudžeto
kaip
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
lėšos – iki
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
5 000 000
0
2 700 000
0
0
0
2 700 000
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
5 000 000
0
2 700 000
0
0
0
2 700 000“.
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

8.

Pakeičiu I skyriaus keturioliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-MITA-T-852 „INOSTARTAS“

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:
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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
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.205
„Naujų įmonių, gavusių
Įmonės
investicijas, skaičius“
P.N.804
„Investicijas gavusiose
Visos darbo
įmonėse naujai sukurtos
dienos
ilgalaikės darbo vietos“
ekvivalentai
P.N.814
„Investicijas gavusių
Skaičius
įmonių sukurti gaminių,
paslaugų ar procesų
prototipai (koncepcijos)“
P.N.840
„Įvertintos galutinio
Skaičius
produkto bandomosios
partijos“

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

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

0

4 500 000

0

130

0

70

0

30

0

70

0

70
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

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

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne
Lietuvos
Savivaldybės
mažiau kaip Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
4 506 886
0
1 271 173
0
0
0
1 271 173
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso:
4 506 886
0
1 271 173
0
0
0
1 271 173“.
9.

Pakeičiu I skyriaus penkioliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-K-855 „INTELEKTAS LT-2“

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. fundamentiniai tyrimai;
1.3.2. MTEP;
1.3.3. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės
MTEP ir inovacijų infrastruktūra bei kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. šio skirsnio 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose nurodytų veiklų pareiškėjais gali būti
viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, arba privatieji juridiniai asmenys,
vykdantys MTEP veiklas;
1.4.2. šio skirsnio 1.3.3 papunktyje nurodytos veiklos pareiškėjais gali būti privatieji
juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. šio skirsnio 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose nurodytų veiklų partneriais, kai pareiškėjai
yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, turi būti privatieji juridiniai asmenys,
vykdantys MTEP veiklas;
1.5.2. šio skirsnio 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose nurodytų veiklų partneriais, kai pareiškėjai
yra privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, turi būti viešieji juridiniai asmenys,
vykdantys MTEP veiklas ir (arba) mokslo ir studijų institucijos, kurios yra privatieji juridiniai
asmenys;
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1.5.3. vykdant šio skirsnio 1.3.3 papunktyje nurodytą veiklą partneriais gali būti privatieji
juridiniai asmenys.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES 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 išlaidos
Eur
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
R.S.303
„Inovatyvių įmonių,
Procentai
bendradarbiaujančių su
partneriais, dalis nuo visų su
inovacijomis susijusių
įmonių“
R.N.836
„Investicijas gavusio juridinio Procentai
asmens pajamų, gautų iš
sukurtų ir rinkai pateiktų
produktų, santykis su
skirtomis investicijomis“
P.N.841
„Investicijas gavusio juridinio Skaičius
asmens sukurti gaminių,
paslaugų ar procesų prototipai
(koncepcijos)“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių įmonių Skaičius
skaičius“
P.B.227
„Privačios investicijos,
Eur
atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP
projektams“
P.B.226
„Įmonių, bendradarbiaujančių Skaičius
su tyrimų institucijomis,
skaičius“
P.B.228
„Įmonių, gavusių investicijas Skaičius
siekiant, kad jos pateiktų
naujų rinkos produktų,
skaičius“

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

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

10,99

12,79

0

103

0

3

0

2

0

28 824 879

0

2

0

2
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne Lietuvos Savivaldy
mažiau kaip Respubliko
bės
Kitos viešo- Privačios
s valstybės biudžeto
sios lėšos
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
28 683 737
12 457 447
0
28 808 828
0
0
125 091
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
12 457 447
0
28 808 828
0
0
125 091
28 683 737“.
10. Papildau I skyrių šešioliktuoju skirsniu:
„ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-K-856 „EKSPERIMENTAS“
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. MTEP;
1.3.2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės
MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;
1.3.3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
1.4.2. jei vykdomos šio skirsnio 1.3.1 ir (ar) 1.3.2 papunkčiuose nurodytos veiklos,
viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. privatieji juridiniai asmenys;
1.5.2. mokslo ir studijų institucijos.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
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4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES 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

R.N.810

R.N.811

P.B.202
P.B.227

P.B.226

P.B.228

P.B.229

P.N.814

P.N.815

P.N.816

„Verslo sektoriaus išlaidos
MTEP, tenkančios vienam
gyventojui“
„Investicijas gavusios įmonės
pajamų, gautų iš sukurtų ir
rinkai pateiktų produktų,
santykis su skirtomis
investicijomis“
„Investicijas gavusiose
įmonėse sukurtos tyrėjų darbo
vietos“
„Subsidijas gaunančių įmonių
skaičius“
„Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP
projektams“
„Įmonių, bendradarbiaujančių
su tyrimų institucijomis,
skaičius“
„Įmonių, gavusių investicijas
siekiant, kad jos pateiktų naujų
rinkos produktų, skaičius“
„Įmonių, gavusių investicijas
siekiant, kad jos pateiktų naujų
įmonės produktų, skaičius“
„Investicijas gavusių įmonių
sukurti gaminių, paslaugų ar
procesų prototipai
(koncepcijos)“
„Investicijas gavusių įmonių
sertifikuoti produktai MTEP
srityje“
„Investicijas gavusių įmonių
sertifikuotos technologijos
MTEP srityje“

Eur

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
0

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

Procentai

0

110

Visos darbo
dienos
ekvivalentai
Įmonės

0

75

0

123

Eur

0

72 704 007

Įmonės

0

28

Įmonės

0

122

Įmonės

0

20

Skaičius

0

310

Skaičius

0

33

Skaičius

0

5

19
7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Respublikos
biudžeto
viešo- Privačios
valstybės
lėšos
sios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti

1.
skiriamų lėšų
48 947 243
0
72 704 007
0
0
0
2.
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
23 756 764
0
0
0
0
0
3.
Iš viso
72 704 007
0
72 704 007
0
0
0

72 704 007
0
72 704 007“.

11. Pakeičiu II skyriaus penkioliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS
PRIEMONĖ NR. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti MVĮ produktyvumą“
įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla – netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino
sprendimų – sukūrimas ir (ar) diegimas.
1.4. Galimi pareiškėjai – MVĮ.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
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6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
R.S.313
„Pridėtinė vertė gamybos Eur per
sąnaudomis, sukurta MVĮ, metus
tenkanti vienam darbuotojui“
R.N.804
„Investicijas gavusios įmonės Procentai
darbo našumo padidėjimas“
R.N.818
„Investicijas
gavusioje Skaičius
įmonėje įdiegti gaminių ir (ar)
paslaugų dizainai“
P.B.202
„Subsidijas gaunančių įmonių Įmonės
skaičius“
P.B.206
„Privačios
investicijos, Eur
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (subsidijos)“
7.

Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė
2018 m.
2023 m.
gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.
14 550
17 726

2

5

1 200

1428

140

266

794 008

4 871 830

Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)

Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Iš viso – ne Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privačios
mažiau
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
2 900 000
0
2 497 741
0
0
0
2 497 741
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
2 900 000
0
2 497 741
0
0
0
2 497 741“.

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

Ekonomikos ir inovacijų ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2019-06-03 raštu Nr. ((24.37E)-5K-1908163)-6K-1903033 ir
2019-06-05 raštu Nr. ((24.37E)-5K-1909794)-6K-1903077
Parengė
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Agnė Petrauskaitė

Virginijus Sinkevičius

