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(kvietimo paskelbimo data)

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal valstybės projektų planavimo
būdu įgyvendinamą priemonę
Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“

Nr. 3
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia teikti projektinius pasiūlymus
finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“.

Finansavimo tikslas

2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos prioritetas, investicinis prioritetas,
konkretus uždavinys

Populiarinti technologijų pažangą ir inovacijas,
teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų
paramos paslaugas įmonėms, didinti įmonių
inovatyvumą, kartu siekiant sukurti efektyviai
veikiančią žinių sklaidos terpę, kuri skatintų įmones
aktyviau plėtoti mokslinių tyrimų ir (ar)
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas.
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programos 1 prioritetas
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“, 1.2 investicinis prioritetas
„Verslo investicijų į mokslinių tyrimų ir inovacijų
(toliau – MTI) skatinimas, įmonių, MTI centrų ir
aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos
plėtojimas, visų pirma skatinant investicijas į
produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas,
socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas
inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus,
grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal
pažangiosios specializacijos strategiją remiant
technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus,
bandomųjų linijų diegimą, išankstinio produktų
patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio
technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus,
pirminės gamybos bei bendrosios paskirties
technologijų sklaidą“, 1.2.1 konkretus uždavinys
„Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame
sektoriuje“.

Finansuojamos veiklos

1. technologijų
pažangos
ir
inovacijų
populiarinimas;
2. inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir
kokybės stiprinimas, kuris apima inovacijų
partnerystės skatinimą, technologijų paiešką,
vertinimą ir technologijų perdavimą, konsultacijas
dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, naujų
produktų parengimo ir pateikimo rinkai, naujų
inovacinių įmonių steigimo ir plėtros, MTEPI
srityje veikiančių klasterių plėtros, įmonių
dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose ir
projektuose, teikiant partnerių paieškos, veiklų
identifikavimo, paraiškų rengimo, ekspertinę
pagalbą ir metodinę pagalbą dėl ikiprekybinių
pirkimų įmonėms, ketinančioms dalyvauti dalyvio
teisėmis ikiprekybiniuose pirkimuose, ir (ar)
perkančiosioms organizacijoms dėl ikiprekybinių
pirkimų vykdymo ir kitas inovacijų paramos
paslaugas;
3. Prioritetinių
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos)
krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų
prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“,
įgyvendinimo fasilitavimas.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Pareiškėjai – Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra.
Partneriai:
– viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra
teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų
paramos paslaugas ir kurių dalininkė yra valstybė
ir (ar) savivaldybė;
– viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra
teikti
verslumo
skatinimo
ir
įmonių
konkurencingumo didinimo paslaugas ir kurių
dalininkė yra valstybė;
– nacionalinės verslo asociatyvinės struktūros,
vienijančios regionines ir šakines verslo
asociacijas (įskaitant prekybos, pramonės ir amatų
rūmus), kurių nariai vykdo MTEPI veiklas.

Atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

Didžiausia galima priemonei skirti
finansavimo lėšų suma, Eur

Priemonės projektams įgyvendinti numatoma
skirti iki 3 100 218,45 Eur (trys milijonai šimtas
tūkstančių du šimtai aštuoniolika eurų ir 45 euro
centai) Europos Sąjungos struktūrinių fondų
(Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo
lėšų suma, Eur

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis
sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų.

Projektiniai pasiūlymai gali būti teikiami iki
(galutinis projektinio pasiūlymo pateikimo
terminas)

2019-05-31

Informacija apie projektinių pasiūlymų teikimą:
Projektinių pasiūlymų pateikimo būdas

Pareiškėjas užpildo projektinio pasiūlymo dėl
valstybės projekto įgyvendinimo formą ir pateikia
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijai (toliau – Ekonomikos ir inovacijų
ministerija) iki 2019 m. gegužės 31 d. 17 val.
elektroniniu paštu (rimantas.segzda@eimin.lt ) ir
paštu (adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius)
arba elektroniniu paštu ir per kurjerį.
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi
būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip
iki 2019 m. gegužės 31 d. 17 val.
Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto
siunta, ji turi būti pristatyta į Ekonomikos ir
inovacijų ministeriją iki 2019 m. gegužės 31 d. 17
val.
Kitu atveju Ekonomikos ir inovacijų ministerija
neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų
paraiškų.
Pareiškėjas atsako už projektiniame pasiūlyme ir
pridedamuose
dokumentuose
pateiktos
informacijos tikrumą.

Projektinius pasiūlymus priimančios institucijos
pavadinimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projektinius pasiūlymus priimančios institucijos
adresas

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius

Konsultuojančių projektinius pasiūlymus
priimančios institucijos darbuotojų vardai,
pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas)

Rimantas Šegžda
Tel. 8 706 64 726
El. paštas: rimantas.segzda@eimin.lt

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo
dokumentus, adresas

http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantyskvietimai galima rasti:
1) priemonės „Inogeb LT“projektų finansavimo
sąlygų aprašą;
2) šį kvietimą;
3) projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto
įgyvendinimo formą.

___________________________

