_________2017-12–08______
(kvietimo paskelbimo data)

Kvietimas teikti paraiškas antrajam etapui finansuoti projektus pagal 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. J05-LVPA-K
„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2
Nr. 2 ( pradedantiesiems inovatoriams)
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir
viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) kviečia teikti paraiškas
antrajam konkurso etapui finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K„Intelektas. Bendri mokslo–verslo
projektai“ (toliau – Priemonė).
Finansavimo tikslas:

Finansuojamos veiklos:

paskatinti įmones investuoti į inovaciniams
gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti
reikalingus
mokslinius
tyrimus
ir
eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip
pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių
įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir
inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.
1.1 MTEP;
1.2 įmonių pradinės investicijos, kuriomis
kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės
MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra
prieinama viešai arba klasteriuose;
1.3 naujų produktų ir technologijų
sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
Kvietimai teikti paraiškas skelbiami pagal
Prioritetines
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės
(socialinės,
kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) kryptis, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d.
nutarimu Nr. 951 „Dėl Prioritetinių mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios
specializacijos)
krypčių
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Galimi pareiškėjai:

patvirtinimo“
(toliau
–
sumaniosios
specializacijos kryptys).
- privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo
ir studijų institucijas);
- viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas
(išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai
vykdomos priemonės Nr. J05-LVPA-K
„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2
(toliau – Aprašas) 10.1 ir (ar) 10.2
papunkčiuose
nurodytos
veiklos.
Pradedantysis inovatorius – labai maža arba
maža įmonė (privatusis juridinis asmuo,
išskyrus mokslo ir studijų institucijas) arba
viešoji įstaiga, vykdanti MTEP veiklas
(išskyrus mokslo ir studijų institucijas),
veikianti ne ilgiau kaip penkerius metus nuo
įmonės registravimo iki paraiškos pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai dienos, kuri nėra
skirsčiusi pelno dividendų ar tantjemų
mokėjimams ir nebuvo sukurta per
susijungimą.

Atrankos būdas:
Didžiausia galima projektui skirti
finansavimo lėšų suma, Eur:

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

Pradedantieji inovatoriai gali pasirinkti
dalyvauti kvietime, skirtame brandiesiems
inovatoriams. Pradedantiesiems inovatoriams
dalyvaujant kvietime, skirtame brandiesiems
inovatoriams,
taikomos
brandiesiems
inovatoriams skirtos Aprašo nuostatos.
Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama
projektų konkurso dviem etapais būdu.
Didžiausia projektui galima skirti finansavimo
lėšų suma pradedantiesiems inovatoriams yra
(įgyvendinant visas arba 2 iš Aprašo 10.1-10.3
papunkčiuose nurodytų veiklų, Aprašo 44.1,
44.2 ir 44.3 papunkčiuose nurodytos sumos
atitinkamai sumuojamos):
44.1. Aprašo 10.1 papunktyje
nurodytai veiklai – 200 000 Eur (du šimtai
tūkstančių eurų);
44.2. Aprašo 10.2 papunktyje
nurodytai veiklai – 100 000 Eur (šimtas
tūkstančių eurų);
44.3. Aprašo 10.3 papunktyje
nurodytai veiklai – 100 000 Eur (šimtas
tūkstančių eurų).
Pradedantiesiems inovatoriams numatoma
skirti iki 30 000 000 Eur (trisdešimt milijonų
eurų);
Pagal Aprašą sumaniosios specializacijos
kryptims
pirmajam
kvietimui
–
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Paraiškos antrajam konkurso etapui gali
būti teikiamos nuo:
Paraiškos antrajam konkurso etapui gali
būti teikiamos iki (galutinis paraiškų
pateikimo terminas):
Kita informacija:

pradedantiesiems inovatoriams – numatoma
skirti:
12.1. energetikai ir tvariai aplinkai –
iki 3 300 000 Eur (trijų milijonų trijų šimtų
tūkstančių eurų), t. y. iki 11 proc. Aprašo 8
punkte
nurodytų
pradedantiesiems
inovatoriams numatomų skirti lėšų;
12.2.
įtraukiai
ir
kūrybingai
visuomenei – iki 1 500 000 Eur (vieno milijono
penkių šimtų tūkstančių eurų), t. y. iki 5 proc.
Aprašo 8 punkte nurodytų pradedantiesiems
inovatoriams numatomų skirti lėšų;
12.3. agroinovacijoms ir maisto
technologijoms – iki 5 400 000 Eur (penkių
milijonų keturių šimtų tūkstančių eurų), t. y. iki
18 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų
pradedantiesiems inovatoriams numatomų
skirti lėšų;
12.4. naujiems gamybos procesams,
medžiagoms ir technologijoms – iki 7 500 000
Eur (septynių milijonų penkių šimtų tūkstančių
eurų), t. y. iki 25 proc. Aprašo 8 punkte
nurodytų pradedantiesiems inovatoriams
numatomų skirti lėšų;
12.5. sveikatos technologijoms ir
biotechnologijoms – iki 11 100 000 Eur
(vienuolikos milijonų šimto tūkstančių eurų), t.
y. iki 37 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų
pradedantiesiems inovatoriams numatomų
skirti lėšų;
12.6. transportui, logistikai ir
informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) –
iki 1 200 000 Eur (vieno milijono dviejų šimtų
tūkstančių eurų), t. y. iki 4 proc. Aprašo 8
punkte
nurodytų
pradedantiesiems
inovatoriams numatomų skirti lėšų.
2017-12-08 9.00 val.
2018-01-31 16.00 val.
Vadovaujantis Projektų administravimo ir
finansavimo
taisyklėmis,
patvirtintomis
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014
m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau –
Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su
jomis susijusią informaciją, ir projektų
vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir
poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų projektų duomenų
mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus
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Taisyklėse
nustatytas
išimtis.
DMS
naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų
teikimo per iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų
duomenų mainų svetainę tvarkos apraše
(Taisyklių 1 priedas).
Kadangi
DMS
funkcinės
galimybės
nepakankamos, paraiška ir susiję dokumentai
turi būti teikiami raštu.
I etape paraiškos buvo priimamos iki 2017 m.
rugsėjo 29 d., vertinimo reikalavimus
atitikusius projektus galima rasti čia.

Informacija apie paraiškų teikimą:
Paraiškų pateikimo būdas:

Kadangi
DMS
funkcinės
galimybės
nepakankamos, paraiškos gali būti pateiktos
kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip
elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu
elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią
šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.
Jei paraiška teikiama kaip popierinis
dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną
paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę
užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“
formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną.
Paraiškos originalo ir elektroninės versijos
turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad
paraiškos
elektroninės
versijos
turinys
neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos
originale
nurodyta
informacija.
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto
siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų
teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į
LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116
Vilnius.
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis
dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką,
pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir pateikti
ją elektroniniu paštu dokumentai@lvpa.lt.
Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar)
skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos
elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
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Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi
būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau
kaip iki 2018 m. sausio 31 d. 24:00 val.
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto
siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2018 m.
sausio
31
d.
16.00
val.
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis
dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu
paštu dokumentai@lvpa.lt iki 2018 m. sausio 31
d. 16.00 val.
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku
pristatytų paraiškų.
Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios
paraiškas, pavadinimas:
Įgyvendinančiosios institucijos adresas:

LVPA

Konsultuojančių įgyvendinančiosios
institucijos darbuotojų vardai, pavardės,
kontaktai (el. paštas, telefonas):

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis
informavimo
specialistas
Deividas
Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel.
(8 5) 268 7411.

Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius.

LVPA l. e. p. Mokslo ir inovacijų projektų
skyriaus vedėjas Vytaras Tamašauskas, el. p.
v.tamasauskas@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4869.
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus
vyresnioji projektų vadovė Jūratė Jakaitienė, el.
p. j.jakaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7413.
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus
vyresnioji projektų vadovė Lina Mačiūnienė, e.
p. l.maciuniene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7420.
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė
Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt,
tel. (8 5) 210 9091.
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji
informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p.
s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.
Dėl galimos pateikti ekspertinės išvados
suteikimo konsultuoja:
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros
Teisės, pirkimų ir vertinimo skyriaus vedėja
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Domilė
Lideikytė,
el.
p.
domile.lideikyte@mita.lt, tel. (8 5) 264 4706.
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo
direktorė
Aušra
Vilutienė,
el.
p.
ausra.vilutiene@lmt.lt, tel. (8 5) 261 1009.
Interneto svetainės, kurioje galima rasti
kvietimo dokumentus, adresas:

http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai
http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantyskvietimai
http://lvpa.lt/lt/inovaciju-priemones

