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ĮSAKYMO NR. 4-241 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ,
EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR.
01.2.1-MITA-T-851 „INOČEKIAI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. liepos 27 d. Nr. 4-482
Vilnius
Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 89 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr.
01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 500 000 Eur (keturių milijonų
penkių šimtų tūkstančių eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir numatoma skelbti 3 kvietimus
teikti paraiškas gauti finansavimą. Pirmajam kvietimui – pradedantiesiems inovatoriams – numatoma
skirti iki 1 000 000 Eur (vieno milijono eurų), antrajam kvietimui – brandiesiems inovatoriams – iki
3 000 000 Eur (trijų milijonų eurų), trečiajam kvietimui, skirtam pareiškėjams, turintiems Europos
Komisijos suteiktą Kokybės ženklo (angl. „Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“
priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo
(fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms) sertifikatą, – iki 500 000 Eur
(penkių šimtų tūkstančių eurų). Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas ir vertinamas
paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma,
įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos kvietimo
finansavimo sumos padidinimo. Ministerijai pritarus, kvietimo suma gali būti padidinta, trūkstamą
lėšų sumą paėmus iš kitam kvietimui numatytos ir nepanaudotos ar priemonei skirtos nepanaudotos
lėšų sumos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę šiame Aprašo
punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei
skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“
2. Pakeičiu 56.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„56.6. Lietuvos statistikos departamentui teiktos per paskutinius 3 metus iki paraiškos
registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos arba laikotarpiu nuo įmonės įregistravimo (jeigu
įmonė vykdo veiklą mažiau negu trejus metus) patirtų MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) kopiją (-as) arba
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dokumento (elektroninio laiško ar kito informacijos šaltinio, kuriuo patvirtinamas MTEP išlaidų
ataskaitos pateikimo Lietuvos statistikos departamentui faktas), patvirtinančio MTEP išlaidų
ataskaitos (-ų) pateikimą Lietuvos statistikos departamentui, kopiją (-os) arba pareiškėjo sutikimą dėl
įgyvendinančiosios institucijos kreipimosi į Lietuvos statistikos departamentą dėl patirtų MTEP
išlaidų ataskaitos gavimo (taikoma, jei pareiškėjas yra brandusis inovatorius);“.
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