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I SKYRIUS  

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

(TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, 

EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO 
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ANTRASIS SKIRSNIS  

PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-K-855 „INTELEKTAS LT-2“ 

 

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. fundamentiniai tyrimai; 

1.3.2. moksliniai tyrimai ir (ar) eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP); 

1.3.3. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės 

MTEP ir inovacijų infrastruktūra bei kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose. 

1.4.  Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. šio skirsnio 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose nurodytų veiklų pareiškėjais gali būti viešieji 

juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, arba privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP 

veiklas; 

1.4.2. šio skirsnio 1.3.3 papunktyje nurodytos veiklos pareiškėjais gali būti privatieji 

juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. šio skirsnio 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose nurodytų veiklų partneriais, kai pareiškėjai yra 

viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, turi būti privatieji juridiniai asmenys, 

vykdantys MTEP veiklas; 

1.5.2. šio skirsnio 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose nurodytų veiklų partneriais, kai pareiškėjai yra 

privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, turi būti viešieji juridiniai asmenys, 

vykdantys MTEP veiklas ir/arba mokslo ir studijų institucijos, turinčios privataus juridinio asmens 

statusą; 

1.5.3 vykdant šio skirsnio 1.3.3 papunktyje nurodytą veiklą partneriai negalimi. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Projektų konkursas. 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 
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Papildomi reikalavimai netaikomi. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

                                                            (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublik

os 

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 

45 690 800 0 60 979 645 0 0 0 60 979 645 

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.S.303 „Inovatyvių įmonių, 

bendradarbiaujančių su 

partneriais, dalis nuo visų su 

inovacijomis susijusių įmonių“ 

Procentai 10,99 12,79 

P.N.841 „Investicijas gavusio juridinio 

asmens sukurti gaminių, 

paslaugų ar procesų prototipai 

(koncepcijos)“ 

Skaičius 0 6 

P.B.202 „Subsidijas gaunančių įmonių 

skaičius“ 

Skaičius 0 6 

P.B.227 „Privačios investicijos, 

atitinkančios viešąją paramą 

inovacijoms arba MTEP 

projektams“ 

EUR 0 66 730 770 

P.B.226 „Įmonių bendradarbiaujančių 

su tyrimų institucijomis, 

skaičius“ 

Skaičius 0 6 

P.B.228 „Įmonių, gavusių investicijas 

siekiant, kad jos pateiktų naujų 

rinkos produktų, skaičius“ 

Skaičius 0 6 

P.B.229 „Įmonių, gavusių investicijas 

siekiant, kad jos pateiktų naujų 

įmonės produktų, skaičius“ 

Skaičius 0 6 
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2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

4 309 200 0 5 751 125 0 0 0 5 751 125 

3. Iš viso  

50 000 000 0 66 730 770 0 0 0  66 730 770 

 
 


