
 
                                 
                                  
 

 
 

 

 „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) 
 
Numatomi atskiri kvietimai pareiškėjams: 

 su ne mažesne kaip 2 m. MTEP patirtimi;  
 pareiškėjams, veikiantiems iki 2 m., turintiems iki 50 darbuotojų;  
 pareiškėjams, vykdantiems MTEP veiklas socialinių inovacijų plėtojimui 

(„minkštoms“ veikloms“);   
 pareiškėjams, vykdantiems EUREKA projektus. 

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, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) 
ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas. 
 
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); 

 laboratorijų akreditacija įmonėse. 

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. 



 
                                 
                                  
 

 
 

 
 
 

Kvietimas planuojamas 2014 metų IV ketvirtį. 

Maksimali 
parama įmonei  
(kiek galima 
gauti?) 

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

– nuo 0,25 mln. Lt iki 4 mln. Lt; 
 MTEP infrastruktūrai – nuo 0,5 mln. Lt iki 10 mln. Lt; 
 laboratorijų akreditacijai įmonėse 0,25 mln. Lt iki 0,69 mln. Lt 

Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas: 
 50 proc. pramoniniams tyrimams;  
 25 proc. bandomajai taikomajai veiklai.  

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

15 proc.  

Rezultato 
rodikliai 
(kokie 
įsipareigojimai?) 
 

 
Stebėsenos rodikliai: 

 įmonių bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius (vnt.); 
 įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius 

(vnt.); 
 įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, 

skaičius (vnt.); 
 sukurtų tyrėjų darbo vietų skaičius (vnt.); 
 kūrybinių ir kultūrinių industrijų įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų 

naujų įmonės produktų, skaičius (kaup. vnt.); 
 įmonių išlaidos MTEPI per 3 m. po projekto įgyvendinimo (EUR); 
 sukurtų gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) per 3 m. po projekto 

įgyvendinimo (vnt.) (su teise pratęsti iki 2 metų); 
 įmonių, paremtų ir rinkai pateiktų produktų, pajamų santykis su gautomis 

investicijomis per 3 m. po projekto įgyvendinimo (proc.) (su teise pratęsti iki 2 metų). 


