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1. Priemonės aprašymas 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimosi  

skatinimas, vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklų 2-6 

etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų 

klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. 

nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų 

klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas); 

1.3.2. tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose, mažose ir 

vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ) ir kartu vystomi  MVĮ produktai, siekiant jų komercinio 

realizavimo; 

1.3.3. inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, 

nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše. 

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėn. nuo veiklos registravimo dienos (vykdant 

1.3.1. papunktyje nurodytą veiklą); 

1.4.2. SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėn. ir ne daugiau kaip 36 mėn. nuo 

veiklos registravimo dienos (vykdant 1.3.3 papunktyje nurodytą veiklą); 

1.4.3. žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėn. nuo veiklos registravimo 

dienos (vykdant 1.3.2. papunktyje nurodytą veiklą). 

1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Tęstinė projektų atranka.  

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. 
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5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš Europos Sąjungos bei kitos 

tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. gruodžio 

31 d. 

R.S. 302  

 

„Verslo sektoriaus 

išlaidos MTEP, 

tenkančios vienam 

gyventojui“ 

Eur 

 

38,74 

 

60,70 

 

R. N. 827 „Investicijas 

gavusių įmonių 

išlaidos MTEP 

veikloms“ 

Eurai 0 9 000 000 

P.B. 202 „Subsidijas 

gaunančių įmonių 

skaičius“ 

Įmonės 0 200 

P.B. 205 „Naujų įmonių, 

gavusių 

investicijas, 

skaičius“ 

Įmonės 0 100 

P.N. 814 „Investicijas 

gavusių įmonių 

sukurti gaminių, 

paslaugų ar procesų 

prototipai 

(koncepcijos)“ 

Skaičius 0 100 

P.N.840 „Įvertintos 

galutinio produkto 

bandomosios 

partijos“ 

Skaičius 0 100 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai   (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios 

lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų 

lėšų 

9 400 000  2 600 000    2 600 000 



3 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios 

lėšos  

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

       

3. Iš viso  

9 400 000  2 600 000    2 600 000 

 


