Priemonės „Eksperimentas“ kvietimų Nr. 1 ir Nr. 2
klausimai ir atsakymai
(norėdami išskleisti informaciją, spauskite rodyklę)
1.

Kam skirtas priemonės „Eksperimentas“ regioninis kvietimas?

2.

Kokiais atvejais Europos Sąjungos pagalba pagal regioninį kvietimą (Nr. 2) teikiama
vadovaujantis Bendruoju bendrosios išimties ir kada - de minimis reglamentu?

3.

Ar viena įmonė gali būti pareiškėju vienoje paraiškoje, o kitoje paraiškoje dalyvauti kaip
partneris?

4.

Ar gali projekte rengiamame pagal „Eksperimentas“ priemonę partneriu būti įmonė, kurios
statusas yra „Užsienio juridinio asmens filialas Lietuvoje“?

5.

Dėl užsienyje esančių mokslo ir studijų institucijų dalyvavimo projektuose pagal priemonę
„Eksperimentas“: ar užsienio institucijos gali būti projekto partneriai? Ar perkant iš šių
institucijų paslaugas yra taikomi kokie nors apribojimai paslaugų sumai ar institucijos
registracijos šaliai?

6.

Įmonė registruota Trakuose, tačiau jos buveinė (biuras) yra Vilniuje, ar tokia įmonė gali
dalyvauti regioniniame kvietime?

7.

Ar projekto partneriai gali dalyvauti antroje (10.2) priemonės „Eksperimentas“ veikloje – t. y.
įsigyti įrangą?

8.

Ar galima projekte įtraukti kaip partnerį susijusią įmonę ir vieną nesusijusią su pareiškėju
mokslo instituciją. Viena iš įmonių grupės įmonių rengia projektą pagal „Eksperimentas“
priemonę, tačiau projekto įgyvendinimui jai reikia kitos įmonės, priklausančios grupei
(susijusios pagal SVV esmę), kompetencijų. Ar galima tas kompetencijas įgyti įtraukiant tokią
įmonę kaip partnerę ir neprašyti jos patiriamoms išlaidoms padidinto finansavimo, tačiau taip
pat turėti ir nesusijusį partnerį, t. y. mokslo instituciją, kurio atveju jau norima pretenduoti į
finansuojamosios dalies padidinimą už veiksmingą bendradarbiavimą, kaip nustatyta Aprašo
1 lentelėje? Ar galima pareiškėjo ir mokslo institucijos išlaidų daliai taikyti finansuojamos
dalies procento padidinimą, o tuo tarpu partnerės, kuri yra susijusi įmonė, išlaidoms tiesiog
taikyti nepadidintą finansavimo procentą?

9.

Ar nėra apribojimų gauti ES investiciją pagal priemonės „Eksperimentas“ kvietimą finansines
paslaugas teikiančios įmonėms?

10. Ar galima pildyti paraišką pagal priemonę „Eksperimentas“ 10.3 veiklai, jeigu produkto ar
proceso sertifikavimas įmonėje prasidėjo/bus pradėtas ankščiau negu bus paskelbti
eksperimento rezultatai?
11. Ar pirotechnikos gaminimas (nauja rinkoje medžiaga pirotechnikos gaminiams) būtų
finansuojama veikla?
12. Paraiškos teikimo terminas – 2020-02-17, smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV)
deklaraciją pildysime 2019 vasario mėnesį. Kurių finansinių metų patvirtintos metinės
finansinės ataskaitos turės būti pateiktos? Už kokį laikotarpį geriausiai teikti informaciją SVV
deklaracijoje – 2019 (preliminarios)/2018/2017 ar 2018/2017/2016 m.? Ar susijusios įmonės
identifikuojamos pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius, t. y. 2020 m.
vasario mėn. duomenimis?
13. Fizinis asmuo, kuris yra viešosios įstaigos vienintelis dalininkas, kitoje įmonėje turi >50 proc.
akcijų. Ar šios įmonės laikomos susijusiomis?

14. Koinvesticinis fondas ir privatūs investuotojai - kiek gali gauti akcijų (balsų), kad įmonė būtų
tinkamas pareiškėjas ir atitiktų SVV statusą? Ir ar investuotų lėšų suma nėra ribojanti?
15. Ar priemonės „Eksperimentas“ projekto nuosavos pareiškėjo dalies tinkamu užtikrinimu būtų
laikoma verslo angelų kartu su KŪB „Koinvesticinis fondas“ subfondų investicija pareiškėjo
įmonei?
16. Užsieniečiai (ne ES piliečiai) bus įdarbinti pareiškėjo įmonėje Lietuvoje ir gaus čia darbo
užmokestį, tačiau prie projekto veiklų dirbtų nutolusiose darbo vietose (arba komandiruotėse)
ne ES šalyse. Jie nenaudotų jokių medžiagų ar pan., tai tiesiog būtų teoriniai tiriamieji darbai
ar IT veiklos. Ar tokiu atveju būtų taikomas 15% išlaidu ribojimas? Jei pareiškėjas perka iš
išorės MTEP paslaugas ne iš ES valstybes, ar reikia laikytis 15% reikalavimo, ar galioja iki
50% galimybė?
17. Ar gali būti paslaugos, reikalingos projekto vykdymui (MTEP darbai arba paslaugos būtinos
MTEP veiklų vykdymui) perkamos iš šalies, kuri nėra ES narė (pvz. Ukraina, Baltarusija)?
18. Ar tinkamas pagrindimas būtų darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų
projektuose nustatymo tyrimo ataskaita (2019-09-13 redakcija)?
19. Kaip turi būti naudojamas/pildomas priemonės „Eksperimentas“ finansinis planas Excel
formatu?
20. Koks turėtų būti patalpų nuomos sutarties terminas, kad sėkmingai galėtume įgyvendinti
projektą ?
21. Aprašo 96 punkte nurodoma, kad pareiškėjas gali pateikti Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūros arba Lietuvos mokslo tarybos ekspertinę išvadą dėl projekto veiklų atitikties MTEP
ir projekto prisidėjimo prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų
raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos. Kokiu el. paštu būtų
galima išsiųsti dokumentą, ekspertiniam įvertinimui? Iki kada reikėtų pateikti šią informaciją
ekspertams?
22. Jeigu įmonė MTEP veiklos įgyvendinimo metu planuoja sukurti ne vieną, o kelis produktus,
ar balai bus skiriami už kiekvieną produktą atskirai, ar bus vertinamas bendrai projekto
įgyvendinimo metu sukurtų produktų komercializavimo potencialas?
23. Jeigu įmonė planuoja sukurti kelis produktus, kaip bus skiriami balai už inovacijos
reikšmingumo lygį, produktai skiriasi?
24. Ar skiriant balus bus vertinama tik projekto vykdytojo, ar ir partnerio patirtis dalyvaujant
tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros projektuose?
25. Ar skiriant balus bus vertinamos tik projekto vykdytojo ar ir partnerio deklaruotos MTEP
veiklai skirtos lėšos per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo?
26. Pagal kurių metų (2018 ar 2019 m.) duomenis bus suteikiami balai pagal 5-tą naudos ir
kokybės vertinimo kriterijų (Deklaruotos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai
skirtos lėšos)?
27. Kilus klausimams, kviečiame kreiptis:

