LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2017 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO
NR. 4-397 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ PRIEMONĖS
NR. 09.4.3-ESFA-T-847 „INOSTAŽUOTĖ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. kovo 26 d. Nr. 4-166
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“, 88 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės
Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2017 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-397 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto
2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 44P-3.1 (25) ir 2018 m. vasario 22 d. posėdžio protokoliniu
sprendimu Nr. 44P-1 (31):
16.1. projektu prisidedama prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų
programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2014–2017 m.
veiksmų planas), įgyvendinimo (vertinama, ar projekto veikla atitinka 2014–2017 m. veiksmų plano
1 tikslo „Plėtojant naujas žinias ir jų pritaikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę“ 1.1 uždavinio
„Plėtoti aukšto lygio žinias, mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros veiklą“ 1.1.4 veiksmą
„Teikti finansavimą ūkio subjektų darbuotojų, vykdančių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros (toliau – MTEP) veiklą (inžinierių, technologų), technologiniams įgūdžiams tobulinti
užsienio MTEPI centruose ir MTEP veiklas vykdančiose užsienio įmonėse“. Šis kriterijus taikomas
projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos iki 2014–2017 m. veiksmų plano
galiojimo termino pabaigos (2017 m. gruodžio 31 d.);
16.2. statistikos institucijai (įstaigai) deklaruotų pareiškėjo dvejų finansinių metų iki
paraiškos registracijos įgyvendinančiojoje institucijoje dienos arba per laiką nuo įmonės
įregistravimo (jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu dvejus metus) patirtų MTEP išlaidų dydis
(eurais) yra ne mažesnis nei 75 proc. nuo planuojamų investuoti į darbuotojų mokymą tinkamų
finansuoti tiesioginių projekto išlaidų sumos (vertinama, ar statistikos institucijai (įstaigai)
deklaruotų pareiškėjo dvejų finansinių metų iki paraiškos registracijos įgyvendinančiojoje
institucijoje dienos arba per laiką nuo įmonės įregistravimo (jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu
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dvejus metus) patirtų MTEP išlaidų dydis (eurais) yra ne mažesnis nei 75 proc. nuo planuojamų
investuoti į darbuotojų mokymą tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų sumos);
16.3. projektu prisidedama prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2018–2020 m. veiksmų
planas), įgyvendinimo (vertinama, ar projekto veikla atitinka 2018–2020 m. veiksmų plano 1 tikslo
„Plėtojant naujas žinias ir jų pritaikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę“ 1.1 uždavinio „Plėtoti
aukšto lygio žinias, mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros veiklą“ 1.1.3 veiksmą „Teikti
finansavimą ūkio subjektų darbuotojų, vykdančių MTEP veiklą, technologiniams įgūdžiams
tobulinti užsienio MTEPI centruose ir MTEP veiklas vykdančiose užsienio įmonėse“). Šis kriterijus
taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos nuo 2018–2020 m. veiksmų
plano įsigaliojimo.“
2. Pakeičiu 1 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.1. Projektas
atitinka
strateginio Projektas turi atitikti nacionalinį
planavimo dokumentų nuostatas.
strateginio planavimo dokumentą,
nurodytą Aprašo 16.1 papunktyje
arba 16.3 papunktyje.
Informacijos šaltinis – paraiška.“
3. Pakeičiu 1 priedo 5.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4.2. paraiškos pateikimo dieną
pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi su
mokesčių ir socialinio draudimo įmokų
mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus arba pagal kitos
valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir
partneris (-iai) yra užsienyje registruotas
juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai)
asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis
(-iai), arba kiekvienu atveju skola
neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų)
(tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas
nuo paraiškos gavimo dienos; jei
nustatoma, kad skola viršija 50 Eur
(penkiasdešimt
eurų),
pareiškėjui
leidžiama dokumentais pagrįsti, kad
paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo
50 Eur (penkiasdešimt eurų) (ši nuostata
netaikoma įstaigoms, kurių veikla
finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų
ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir
pareiškėjams,
kuriems
Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
yra atidėti mokesčių arba socialinio
draudimo įmokų mokėjimo terminai);“.
4. Pakeičiu 1 priedo 5.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4.3. paraiškos vertinimo metu
pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra
fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir
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partnerio (-ių), kurie yra juridiniai
asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas
(turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar
savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis
narys (-iai) ar mažosios bendrijos
atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio
asmens vardu sudaryti sandorį, ar
buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir
pasirašyti
pareiškėjo
apskaitos
dokumentus, neturi neišnykusio arba
nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo
ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus
nebuvo
priimtas
ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis (už
dalyvavimą
bendrininkų
grupėje,
organizuotoje grupėje, nusikalstamame
susivienijime, jų organizavimą ar
vadovavimą
jiems,
kyšininkavimą,
prekybą
poveikiu,
papirkimą,
piktnaudžiavimą,
tarnybos
pareigų
neatlikimą,
sukčiavimą,
turto
pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės
žalos
padarymą
apgaule,
turto
sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą
praturtėjimą,
kontrabandą,
muitinės
apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais
apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą
prekių ar produkcijos neišvežimą iš
Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi
ūkine, komercine, finansine ar profesine
veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą,
svetimo prekių ar paslaugų ženklo
naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie
juridinio asmens veiklą, mokesčių
nesumokėjimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą,
nusikalstamą
bankrotą,
netikros
elektroninės
mokėjimo
priemonės
gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo
priemonės klastojimą ar neteisėtą
disponavimą
elektronine
mokėjimo
priemone arba jos duomenimis, neteisėtą
elektroninės mokėjimo priemonės ar jos
duomenų
panaudojimą,
neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą
pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimą, apgaulingą ar
aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto

4
legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių
popierių pagaminimą, laikymą arba
realizavimą, dokumento suklastojimą ar
disponavimą suklastotu dokumentu,
antspaudo,
spaudo
ar
blanko
suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors
kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje
Lietuvos Respublikos ir (arba) ES
finansiniams interesams) (šis apribojimas
netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio
(-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos
Respublikos
valstybės
ir
(arba)
savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės
pinigų fondų, taip pat Europos investicijų
fondui ir Europos investicijų bankui);“.
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