2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonės
„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2
5 priedas
INFORMACIJA APIE GAUTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ, KITUS FINANSAVIMO
ŠALTINIUS IR DUOMENIS, REIKALINGUS PROJEKTO ATITIKČIAI 2014–2020 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR
INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. J05-LVPA-K PRIEMONĖS
„INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 NUOSTATOMS IR PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJAMS ĮVERTINTI
1. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui pagal pareiškėją (arba pagal
pareiškėją ir partnerius).
Pateikite informaciją apie pareiškėjo (partnerio) per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo
gautą ir planuojamą gauti valstybės pagalbą (pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento
(ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios
išimties reglamentas) pagal 14 ir 25 straipsnius), de minimis pagalbą ir kitą paramą.
Planuojama
gauti Gautos
Pagalbos
Pagalbos
pagalbos suma (ne iš pagalbos suma teikėjas
suteikimo
Lietuvos
data
Respublikos
ūkio
ministerijos)
1.1. Regioninė investicinė
pagalba pagal Bendrojo
bendrosios
išimties
reglamento 14 straipsnį
1.2. De minimis pagalba,
suteikta
tinkamoms
projekto
išlaidoms
kompensuoti
.3 Pagalba moksliniams
tyrimams ir technologinės
plėtros projektams pagal
Bendrosios
išimties
reglamento 25 straipsnį
2. Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.
2.1. Ar buvo pateikta paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) dėl paramos šiam projektui arba jo
daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių
(Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) (kryžminio finansavimo atveju),
Europos socialinio fondo (toliau – ESF), kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio,
valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?

Taip

Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę,
nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne
2.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar
bus finansuojamas iš ERPF (kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos
finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės
paramos ar panašiai?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų
Taip
numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)
Ne
2.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos
Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF (kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito
Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos
ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui
(įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?
Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę,
Taip
nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)
Ne
3. Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios 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
(sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“
(toliau – sumanios specializacijos kryptis), nuostatas ir bent vieną konkretaus prioriteto
veiksmų plano teminį specifiškumą (taikoma, vertinant projekto atitiktį 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonės „Intelektas.
Bendri mokslo–verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – Aprašas)
24.2 papunkčio reikalavimams).
Sumaniosios specializacijos
kryptis
Sumaniosios specializacijos krypties prioritetas
(pasirenkamas vienas variantas)
(pasirenkamas vienas variantas)

3.1. Energetika ir tvari
aplinka

3.2. Sveikatos
technologijos ir
biotechnologijos

3.3. Agroinovacijos ir
maisto technologijos

3.1.1. Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir
vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos,
stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos.
3.1.2. Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų,
atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas.
3.1.3. Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir
naudojimo technologija – skaitmeninė statyba.
3.1.4. Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo
elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos.
3.2.1. Molekulinės technologijos medicinai ir
biofarmacijai.
3.2.2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir
visuomenės sveikatai.
3.2.3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai
diagnostikai ir gydymui.
3.3.1. Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis
maistas.
3.3.2. Funkcionalus maistas.

3.3.3. Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir
perdirbimas (biorafinavimas).
3.4.1. Fotoninės ir lazerinės technologijos.
3.4.2. Funkcinės medžiagos ir danga.
3.4. Nauji gamybos
procesai, medžiagos ir
3.4.3. Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos.
technologijos
3.4.4. Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos
technologinės sistemos.
3.5.1. Sumanios transporto sistemos ir informacinės ir
ryšių technologijos.
3.5.2. Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir
3.5. Transportas,
transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai.
logistika ir
informacinės ir ryšių
3.5.3. Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam
technologijos
kurti ir informacinė sąveika.
3.5.4. Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros,
debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos.
3.6.1. Modernios ugdymosi technologijos ir procesai.
3.6. Įtrauki ir
3.6.2. Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo
kūrybinga visuomenė
technologijos ir procesai.
Pateikiama informacija, kurį pasirinkto prioriteto teminį specifiškumą atitinka projektas.
4. Pareiškėjo patirtis įgyvendinant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau
– MTEP) veiklas ir dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose
MTEP projektuose
(pateikiama informacija apie 3 metų iki paraiškos pateikimo laikotarpį arba per laikotarpį nuo
pareiškėjo įregistravimo dienos, jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei 3 metus, pareiškėjo
patirtį įgyvendinant MTEP veiklas, taip pat vykdytus (vykdomus) tarptautinius verslo ir mokslo
bendradarbiavimui skirtus MTEP projektus, pareiškėjui dalyvaujanti pateiktas tokių projektų
paraiškas).
4.1. Pareiškėjo patirtis dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose
MTEP projektuose (įgyvendinant tokius projektus, teikiant tokių projektų paraiškas) (taikoma
vertinant projektą pagal Aprašo 2 priedo 4 punktą):
Tarptautinio verslo ir Projekto
mokslo
laikotarpis
bendradarbiavimui
skirto
MTEP
projekto (pvz., FP 7,
„Horizontas 2020“ ir
kt.) pavadinimas

Pareiškėjo indėlis į projektą

Projekto statusas
(projektas
įgyvendinamas
(įgyvendintas) gavus
finansavimą; projektas
nefinansuotas
(atmestas) (jei taip
nurodomos priežastys),
projektas šiuo metu
vertinamas)

4.2. Informacija apie pareiškėjo deklaruotas Lietuvos statistikos departamentui MTEP veiklai skirtas
lėšas (taikoma vertinant projektą pagal Aprašo 2 priedo 4 punktą):
Laikotarpis, už kurį buvo Lietuvos
statistikos Informacija apie vykdytas
deklaruotos MTEP veiklai departamentui deklaruota lėšų MTEP veiklas, kurioms skirtos
skirtos lėšos
suma (Eur)

lėšos buvo deklaruotos Lietuvos
statistikos departamentui
4.3. Informacija apie pareiškėjo vykdytas MTEP veiklas (nekartojama, jei buvo MTEP veiklos
įvardytos Aprašo 5 priedo 4.2 papunktyje) (taikoma, vertinant pareiškėjo atitiktį Aprašo
18.2 papunkčio reikalavimams):
Laikotarpis,
kada
buvo MTEP veikloms skirta lėšų Informacija apie vykdytas
vykdomos MTEP veiklos
suma (Eur)
MTEP veiklas ir sąsajas su
pareiškėjo pagrindinės veiklos
pobūdžiu

___________________

