InoPatentas (10,5 mln. Lt)
Priemonės elementai ir jų pagrindimas

Priemonės teisinis pagrindas

Veiksmų programos prioritetas, investicinis prioritetas, ES teisės aktai:
konkretus uždavinys
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
1. Europos Parlamento ir Tarybos
investicijų veiksmų programos 1 prioritetas „Mokslinių
reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“,
(patvirtintas);
1.2. investicinis prioritetas „Verslo investicijų į MTI
2. Europos Parlamento ir Tarybos
skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo
reglamentas (ES) Nr. 1301/2013
sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma
(patvirtintas);
skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą,
3. Komisijos reglamentas ES Nr.
technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti
1407/2013 (dėl de minimis pagalbos)
skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus,
(patvirtintas);
grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios
4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos
specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų
struktūrinių
fondų
investicijų
mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio
veiksmų programa (derinama su
produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio
Europos Komisija).
technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės
gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą“, LR teisės aktai:
1.2.1. konkretus uždavinys „Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą
1. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
privačiame sektoriuje“
tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
2020 metų Europos Sąjungos
Priemonės problematika ir būtinumas
struktūrinių
fondų
investicijų
Pagrindinė problema. Pagal užregistruotų patentų skaičių
veiksmų
programą,
taisyklės
Lietuva atsilieka nuo kitų ES šalių, todėl yra siekis gerinti
(projektas);
esamą situaciją. Parama reikalinga įmonėms registruoti
2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos
patentus ir dizainą tarptautiniu mastu tokiu būdu padidinant
struktūrinių
fondų
veiksmų
jų konkurencinį pranašumą.
programos administravimo taisyklės
Priemonės tikslas – paskatinti įmones vykdyti MTEPI
(toliau – VPAT) (projektas);
veiklas.
3. Projektų
administravimo
ir
Pareiškėjai, partneriai
finansavimo
taisyklės
(toliau
–
Pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys
PAFT) (projektas);
Partneriai – nėra
4.
2014–2020 metų Europos Sąjungos
Finansuotinos veiklos, tinkamos išlaidos
struktūrinių fondų investicijų
Finansuotinos veiklos:
veiksmų programos priedas (bus
1. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu (3 etapai):
parengtas);
 veiklos, apimančios laikotarpį nuo nacionalinės
5.
Priemonių įgyvendinimo planas (bus
patento paraiškos pateikimo iki tarptautinės patento
parengtas);
paraiškos padavimo;
6. Lietuvos inovacijų plėtros 2014–
 ekspertizės atlikimo veiklos;
2020 metų programa (patvirtinta) ir
 veiklos, apimančios laikotarpį nuo ekspertizės
programos įgyvendinimo 2014–2017
ataskaitos gavimo iki pasirinktų valstybių patentų gavimo.
metų veiksmų planas (projektas);
2. Išradimų patentavimas Europos patentų tarnyboje (3
7. Priemonės projektų finansavimo
etapai):
sąlygų aprašas (bus parengtas).
 veiklos, apimančios laikotarpį nuo nacionalinės
patento paraiškos pateikimo iki pranešimo apie ketinimą
išduoti Europos patentą gavimo (įskaitant Europos patento
paraiškos padavimą ir ekspertizės atlikimo veiklas);
 veiklos, apimančios laikotarpį nuo pranešimo apie
ketinimą išduoti Europos patentą gavimo iki Europos

patento įteisinimo pasirinktose valstybėse.
3. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu (Bendrijos
dizainas ir tarptautinis dizainas):
 veiklos, apimančios laikotarpį nuo paraiškos
padavimo iki dizaino liudijimo gavimo.
Tinkamos išlaidos:
Patentų ir kito nematerialiojo turto gavimo, tvirtinimo ir
apsaugos išlaidos.
Paramos dydis, intensyvumas
Paramos dydis: fiksuotas įkainis išradimų patentavimo
tarptautiniu mastu atveju: 1 etapas – 14,4 tūkst. Lt, 2 etapas
– 12 tūkst. Lt, 3 etapas – nuo 16 tūkst. Lt iki 80 tūkst. Lt;
fiksuotas įkainis išradimų patentavimo Europos patentų
tarnyboje atveju: 1 etapas – 28 tūkst. Lt, 2 etapas – 36 tūkst.
Lt; fiksuotas įkainis dizaino registravimo tarptautiniu mastu
atveju: Bendrijos dizainas – 2 tūkst. Lt, tarptautinis dizainas
– 2,88 tūkst. Lt.
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 80 proc.
(de minimis)
Projekto dydis, trukmė, vieta
Projekto dydis: išradimų patentavimo tarptautiniu mastu
atveju: 1 etapas – 18 tūkst. Lt, 2 etapas – 15 tūkst. Lt, 3
etapas – nuo 20 tūkst. Lt iki 100 tūkst. Lt; išradimų
patentavimo Europos patentų tarnyboje atveju: 1 etapas – 35
tūkst. Lt, 2 etapas – 45 tūkst. Lt; dizaino registravimo
tarptautiniu mastu atveju: Bendrijos dizainas – 2,5 tūkst. Lt,
tarptautinis dizainas – 3,6 tūkst. Lt.
Projekto trukmė: išradimų patentavimo tarptautiniu mastu
atveju: 1 etapas – 12 mėn., 2 etapas – 12 mėn., 3 etapas – 24
mėn.; išradimų patentavimo Europos patentų tarnyboje
atveju: 1 etapas – 12 mėn., 2 etapas – 12 mėn.; dizaino
registravimo tarptautiniu mastu atveju – 7 mėn.
Projekto vieta – projekto veiklos vykdomos tinkamoje
veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (PAFT 413
punkte nustatytomis sąlygomis).
Pagalbos būtinumas/proporcingumas
Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei
projektui yra skirtas finansavimas, t. y. nuo sutarties
įsigaliojimo dienos.
Finansavimo forma
Negrąžintina subsidija – priemonė įgyvendinama visuotinės
dotacijos būdu (fiksuoti įkainiai, fiksuota suma). Už
priemonės įgyvendinimą atsakinga MITA.
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Stebėsenos rodikliai
I. Produkto rodikliai:
1. Veiksmų programos stebėsenos rodikliai:
1.1. bendrieji (ES Nr. 1301/2013):
 subsidijas gaunančių įmonių skaičius (vnt.) (2 b.);



privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą
inovacijos arba MTEP projektams (eur.) (27 b.);
1.2. specifiniai: – nėra.
2. Nacionaliniai stebėsenos rodikliai:
 pateiktų paraiškų patentui MTEPI srityje įsigyti
skaičius (vnt.);
 išduotų ir įteisintų patentų MTEPI srityje skaičius
(vnt.);
 išduotų dizaino liudijimų skaičius (vnt.).
3. Projekto pasiekimai (statistikai):
 pateiktų tarptautinių patento paraiškų skaičius (vnt.);
 ekspertizės ataskaitų skaičius (tarptautinio patentavimo
atveju) (vnt.);
 gautų tarptautinių patentų skaičius (vnt.);
 pateiktų Europos patento paraiškų skaičius (vnt.);
 išduotų ir įteisintų pasirinktose valstybėse Europos
patentų skaičius (vnt.);
 išduotų Bendrijos dizaino liudijimų skaičius (vnt.);
 išduotų tarptautinių dizaino liudijimų skaičius (vnt.).
II. Rezultato rodikliai:
1. Veiksmų programos stebėsenos rodikliai:
1.1. bendrieji (ES Nr. 1301/2013): – nėra.
1.2. specifiniai:
 verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam
gyventojui (EUR/ 1 gyventojui).
2. Nacionaliniai stebėsenos rodikliai:
 įmonių pajamos iš parduotų patentų per 3 m. po projekto
įgyvendinimo (eur.) (neskaičiuojama, jei pajamos buvo
deklaruotos priemonėje „Intelektas LT“);
 įmonių pajamos iš parduotų produktų, sukurtų nusipirkus
patentą, per 3 m. po projekto įgyvendinimo (eur.)
(neskaičiuojama, jei pajamos buvo deklaruotos
priemonėje „Intelektas LT“).
3. Projekto pasiekimai (statistikai): – nėra.
Projektų atrankos kriterijai (atitikties ir prioritetiniai
kriterijai)

