SmartInvest LT+ (100 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. Bendrasis
Bendrosios
išimties
technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti
reglamentas (GBER) (projektas);
skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus,
4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos
grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios
struktūrinių
fondų
investicijų
specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų
veiksmų programa (derinama su
mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio
Europos Komisija).
produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio
technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės LR teisės aktai:
gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą“,
1.2.1. konkretus uždavinys „Padidinti mokslinių tyrimų,
1. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą
tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
privačiame sektoriuje“
2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
investicijų
Priemonės problematika ir būtinumas
veiksmų
programą,
taisyklės
Pagrindinė problema. Lietuvoje pritraukiama mažai
(projektas);
kokybiškų investicijų. Skatinant kokybiškų investicijų
2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos
Lietuvoje atsiradimą parama bus teikiama užsienio
struktūrinių
fondų
veiksmų
investuotojams, vykdantiems MTEP veiklas, kuriantiems ar
programos administravimo taisyklės
plečiantiems įmonės MTEPI infrastruktūrą, diegiantiems
(toliau – VPAT) (projektas);
procesų ir organizacines inovacijas.
3.
Projektų
administravimo
ir
Priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio
finansavimo taisyklės (toliau –
investicijų MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos
PAFT) (projektas);
kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos.
4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos
Pareiškėjai, partneriai
struktūrinių fondų investicijų
Pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys (užsienio
veiksmų programos priedas (bus
investuotojai arba užsienio įmonių filialai).
parengtas);
Partneriai – nėra.
5. Priemonių įgyvendinimo planas (bus
Finansuotinos veiklos, tinkamos išlaidos
parengtas);
Finansuotinos veiklos:
6.
Lietuvos investicijų skatinimo ir
Užsienio investicijos į:
pramonės plėtros 2014–2020 metų
1. Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
programa ir jos priedas (projektas);
veiklos;
7. Lietuvos inovacijų plėtros 2014–
2. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar
2020 metų programa (patvirtinta) ir
plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra (įskaitant
programos įgyvendinimo 2014–2017
pilotinę liniją);
metų veiksmų planas (projektas);
3. Veiklos, susijusios su procesų ir organizacinių inovacijų
8. Priemonės projektų finansavimo
diegimu.
sąlygų aprašas (bus parengtas).
Tinkamos išlaidos:
1. Išlaidos, susijusios su MTEP veiklų vykdymu;
2. Išlaidos, susijusios su MTEPI infrastruktūros įsigijimu;
3. Išlaidos personalui; išlaidos priemonėms, įrenginiams,

pastatams ir žemei, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo
jie naudojami projektui; išlaidos pagal sutartis vykdomiems
moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems
arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių
įprastomis rinkos sąlygomis; papildomos pridėtinės išlaidos
ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms,
reikmenims
ir
panašiems
produktams,
tiesiogiai
susidariusios vykdant projektą.
Paramos dydis, intensyvumas
Paramos dydis: mažiausias – 0,25 mln. Lt (taikoma 1
veiklai); 0,05 mln. Lt (taikoma 2 veiklai); 0,5 mln. Lt
(taikoma 3 veiklai)
didžiausias – 4 mln. Lt (taikoma 1 veiklai); 10 mln. Lt
(taikoma 2 veiklai); 7,5 mln. Lt (taikoma 3 veiklai)
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas:
1 veiklai iki 80 proc.: 50 proc. pramoniniams tyrimams; 25
proc. bandomajai taikomajai veiklai. Intensyvumas 10 proc.
padidinamas vidutinėms įmonėms, 20 proc. mažoms
įmonėms, 15 proc. už veiksmingą bendradarbiavimą GBER
nustatytomis sąlygomis;
2 veiklai iki 45 proc. (GBER);
3 veiklai iki 15 proc. didelėms įmonėms ir iki 50 proc. MVĮ
(GBER)
Projekto dydis, trukmė, vieta
Projekto dydis, vadovaujantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis, negali
būti didesnis kaip 172,64 mln. litų.
Projekto trukmė – 24 mėn. (taikoma 1 ir 3 veikloms); 36
mėn. (taikoma 2 veiklai)
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 nuo
paraiškos registravimo LVPA dienos, tačiau projekto
išlaidos iki finansavimo skyrimo dienos yra patiriamos
pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma
finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos
pateikimo LVPA dienos, visas projektas tampa netinkamas
ir jam finansavimas neskiriamas.
Finansavimo forma
Negrąžintina subsidija
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.);
įmonių bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis,
skaičius (vnt.) (26 b.);
 įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų
naujų įmonės produktų, skaičius (vnt.) (29 b.).
1.2. specifiniai: – nėra.
2. Nacionaliniai stebėsenos rodikliai: – nėra.
3. Projekto pasiekimai (statistikai): – nėra.


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:
 sukurtos tyrėjų darbo vietos MTEPI srityje pagal
sumanios specializacijos kryptis per 3 m. po projekto
įgyvendinimo (vnt.);
 pritraukta privačių investicijų į MTEPI sritį pagal
sumanios specializacijos kryptis per 3 m. po projekto
įgyvendinimo (eur.);
 sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai
(koncepcijos) MTEPI srityje pagal sumanios
specializacijos kryptis per 3 m. po projekto
įgyvendinimo (vnt.).
3. Projekto pasiekimai (statistikai): – nėra.
Projektų atrankos kriterijai (atitikties ir prioritetiniai
kriterijai)

