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Kvietimas planuojamas 2014 metų IV ketvirtį. 

Klausimas Atsakymas 
Galimi 
pareiškėjai  
(kas gali gauti 
ES paramą?) 

Tinkami pareiškėjai - privatūs juridiniai asmenys (užsienio investuotojai arba užsienio 
įmonių filialai). 
 
Partneriai – kai pareiškėjas didelė įmonė, 3 veiklai vykdyti privalomas partneris – MVĮ. 

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

ES paramos priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI 
srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio 
transformacijos. 
 
Tinkamos veiklos: 

 užsienio investicijos į taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas; 
 užsienio investicijos į įmonių pradinės investicijas, kuriomis kuriama ar plečiama 

esamos įmonės MTEPI infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją); 
 užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu. 

Finansuojamos 
išlaidos 
(ką konkrečiai 
kompensuoja?) 

Tinkamos išlaidos: 
 išlaidos, susijusios su MTEP veiklų vykdymu; 
 išlaidos, susijusios su MTEPI infrastruktūros įsigijimu; 
 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. 

Maksimali 
parama įmonei  
(kiek galima 
gauti ES 
paramos?) 

Maksimalus skiriamo ES paramos 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; 
 procesų ir organizacinių inovacijų diegimui – nuo 0,5 mln. Lt iki 7,5 mln. Lt; 

Didžiausias leistinas ES paramos intensyvumas: 
 50 proc. pramoniniams tyrimams;  
 25 proc. bandomajai taikomajai veiklai; 
 15 proc. didelėms įmonėms ir iki 50 proc. MVĮ procesų ir organizacinių inovacijų 

diegimui.  
ES paramos intensyvumas padidinamas: 

 vidutinėms įmonėms - 10 proc.; 
 mažoms įmonėms - 20 proc.,  
 už veiksmingą bendradarbiavimą su mokslo institucijomis - 15 proc.  


