
 
                                 
                                  
 

 
 

 „INTELEKTAS LT“ 
Klausimas Atsakymas 

Galimi 
pareiškėjai (kas 
gali gauti 
paramą?) 

Tinkami pareiškėjai - privatūs juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP 
(moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra) veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) 

Remiamos 
veiklos 
(kokiam įmonės 
procesui ar 
produktui tinka 
parama?) 

Priemonės tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms 
ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinę plėtrą, 
skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEPI 
infrastruktūros kūrimą ir plėtrą. 
Tinkamos veiklos: 

 taikomieji moksliniai tyrimai; 
 eksperimentinės (technologinės) plėtros veiklos: produkto prototipo sukūrimas, 

demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas, bandymas ir tvirtinimas realias 
naudojimo sąlygas atitinkančioje aplinkoje; 

 įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI 
infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją); 

Projektas turi būti priskiriamas vienai iš prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) ir vienam iš 
konkrečios krypties prioritetų: 
 
Energetika ir tvari aplinka: 

 išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, 
diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos; 

 energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir 
šalinimas; 

 išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė 
statyba; 

 saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai 
technologijos. 

Sveikatos technologijos ir biotechnologijos: 
 molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacija; 
 pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai; 
 pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui. 

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos: 
 fotoninės ir lazerinės technologijos;  
 funkcinės medžiagos ir danga; 
 konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos; 
 lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos. 

Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos: 
 sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos; 
 tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos 

technologijos/modeliai; 
 pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika; 
 informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai 

ir paslaugos. 
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė: 

 modernios ugdymosi technologijos ir procesai.  
 proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai. 



 
                                 
                                  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Kvietimas galioja iki 2016 metų kovo 28 d. 
 

Finansuojamos 
išlaidos 
(ką konkrečiai 
kompensuoja?) 

Tinkamos išlaidos: 
 išlaidos personalui; 
 išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie 

naudojami projektui. Jei šios priemonės ir įrenginiai nenaudojami visą projekto 
trukmę, tik tos nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra 
apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis 
finansuoti; 

 išlaidos pastatams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. 
Tik tos su pastatais susijusios nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę 
ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos 
tinkamomis finansuoti; 

 išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, 
perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos 
sąlygomis, taip pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien projektui, 
išlaidos; 

 papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas 
medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant 
projektą. 

Maksimali 
parama įmonei  
(kiek galima 
gauti?) 

Maksimalus skiriamo finansavimo dydis:  
 taikomieji moksliniai tyrimams ir eksperimentinės (technologinės) plėtros veikloms 

– nuo 50 000 iki 1 200 000 eurų; 
 MTEP infrastruktūrai – nuo  50 000 iki 3 000 000 eurų ; 

 
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas: 

 50 proc. taikomiesiems (pramoniniams) moksliniams tyrimams;  
 25 proc. eksperimentinei plėtrai (bandomajai taikomajai) veiklai.  

Intensyvumas padidinamas: 
 vidutinėms įmonėms - 10 proc.; 
 mažoms įmonėms - 20 proc.,  
 už veiksmingą bendradarbiavimą su mokslo institucijomis nustatytomis sąlygomis - 

15 proc.  
Tokiu būdu, pavyzdžiui, mažajam verslui, kuris investuoja į taikomuosius mokslinius tyrimus 
ir bendradarbiauja su mokslo institucijomis, paramos intensyvumas gali siekti iki 80 proc.  

Kas galės padėti 
parengti 
projektą?  Tel. 8 (687) 17007 / 8 (612) 14911 

info@europosparama.lt 


