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SUMANI  
SPECIALIZACIJA 

678,9 mEUR, arba 
2,344 mlrd. Lt. 

326 mEUR 353 mEUR 

1 Veiksmų programos prioritetas: 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR 

INOVACIJŲ SKATINIMAS (MTEPI) 

1.2.1 uždavinys: Padidinti mokslinių 

tyrimų, eksperimentinės plėtros ir 

inovacijų veiklų aktyvumą privačiame 

sektoriuje – 326 MEUR 

1.1.1 uždavinys: Siekti aktyvesnio 

turimos ir naujai kuriamos MTEPI 

infrastruktūros panaudojimo (197 MEUR) 

1.2.2 uždavinys: Padidinti žinių 

komercinimo ir technologijų perdavimo 

mastą (156 MEUR) 



ŪM: 1 VP prioritetas „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS 
PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 326 mEUR arba 1,126 mlrd. lt          

Įmonių investicijos į 
MTEPI  

• Inovaciniai čekiai 

• Intelektas LT 

• Inopatentas 

• Inosertifikavimas 

Klasterizacija ir 
tinklaveika 

• InoKlaster LT 

• InoKlaster LT+ 

• InoConnect LT  

Inovatyvios aplinkos 
gerinimas 

• Inogeb LT 

TUI į MTEPI  

• Smartparkas LT 

• Smartinvest LT 

• Smartinvest LT + 

Finansinės 
priemonės į MTEPI 

• Technostartas LT 

MTEPI vieša 
infrastruktūra 

• Technologinių 
centrų infrastruktūra 



ĮMONIŲ INVESTICIJOS Į MTEPI  

INTELEKTAS LT  (130,33 MEUR arba 450 mln. Lt) 

Veikla: taikomieji moksliniai tyrimai; eksperimentinės (technologinės) plėtra; įmonių pradinės investicijos į įmonės 

MTEPI infrastruktūrą (įskaitant pilotinę liniją); laboratorijų akreditacija įmonėse.  

Intensyvumas: iki 80%: 50% pramoniniams tyrimams (60% vidutinėms įmonėms, 70% mažoms įmonėms); 25 % 

bandomajai taikomajai veiklai (35% vidutinėms įmonėms, 45% mažoms įmonėms). Intensyvumas padidinamas 15 

% už veiksmingą bendradarbiavimą BBIR nustatytomis sąlygomis (t.t. įmonė ir bent viena mokslinių tyrimų ir žinių 

sklaidos organizacija, kuri viena ar kartu padengia bent 10 % tinkamų finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo 

pačios mokslinių tyrimų rezultatus).  

 

Paramos dydis:  1, 2 veiklai: mažiausias –  72 405 EUR (0,25 mln. Lt); didžiausias –  1 158 480 EUR (4 mln. Lt); 

                             3 veiklai: mažiausias – 144 810 EUR (0,5 mln. Lt); didžiausias – 2 896 200 EUR (10 mln. Lt); 

                             4 veiklai: mažiausias – 72 405 EUR (0,25 mln. Lt); didžiausias – 199 837 EUR (0,69 mln. Lt) 

Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir 

studijų institucijas) (numatomi atskiri kvietimai pareiškėjams, su ne mažesne kaip 2 m. MTEP patirtimi; pareiškėjams, 

veikiantiems iki 2 m., turintiems iki 50 darbuotojų; pareiškėjams, vykdantiems MTEP veiklas socialinių inovacijų 

plėtojimui („minkštoms“ veikloms“); pareiškėjams, vykdantiems EUREKA projektus).  

 

Partneriai – privatūs juridiniai asmenys arba mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija.  



KLASTERIZACIJA IR TINKLAVEIKA 

INOKLASTER LT (8,69 MEUR arba 30 mln. Lt)  

Veikla: parama klasterio (inovacijų grupės) eksploatavimui (pagalba teikiama ne ilgiau kaip 10 

metų). 

Intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų išlaidų per 10 metų laikotarpį. 

Paramos dydis: mažiausias – 0,25 mln. Lt, didžiausias – 1,5 mln. Lt.  

Pareiškėjai: juridiniai asmenys, atstovaujantys besiformuojančius, besivystančius ir brandžius 

klasterius) (parama teikiama tik klasterį eksploatuojančiam juridiniam asmeniui); be partnerių. 

INOKLASTER LT+  (17,37 MEUR arba 60 mln. Lt) 

Veikla: parama klasterio infrastruktūros kūrimui arba atnaujinimui.  

Intensyvumas: iki 65 %;  

Paramos dydis: mažiausias – 0,1 mln. Lt, didžiausias – 5 mln. Lt. 

Pareiškėjai: juridiniai asmenys, atstovaujantys besiformuojančius, besivystantančius ir brandžius 

klasterius ir Lietuvoje veikiančius tarptautinius klasterius) (parama teikiama tik klasterį 

eksploatuojančiam juridiniam asmeniui), be partnerių. 



FINANSINĖS PRIEMONĖS Į MTEPI 

TECHNOSTARTAS LT  (apie 11,6 MEUR arba apie 40 mln. Lt) 

Veikla: inovatyvių idėjų ekonominio panaudojimo ir jaunų inovatyvių įmonių (pumpurinės įmonės, 

startuoliai) kūrimosi skatinimas. 

Paramos dydis priklausys nuo konkrečios finansinės priemonės. 

 

Galutiniai naudos gavėjai: jaunos inovatyvios įmonės (pumpurinės įmonės, startuoliai), be 

partnerių. 
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ŠMM: Verslo ir mokslo partnerystę skatinančios 

priemonės (pateiktos derinimui) 

Priemonė 

(atrankos būdas) 

Bendri mokslo-verslo projektai 

(konkursas) 

Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija 

Veikla 

Bendri mokslo-verslo projektai, prisidedantys prie sumanios 
specializacijos įgyvendinimo 

(šios priemonės lėšomis nefinansuojami projektai, finansuojami 
pagal “Intelektas LT” priemonę) 

Galimi pareiškėjai 
Mokslo ir studijų institucijos 

Privatieji juridiniai asmenys 

Galimi partneriai Privatieji juridiniai asmenys 

Šaltinis: http://www.smm.lt/uploads/documents/es_parama/Planuojamos%20priemones%20derinamos%20su%20Finansu%20ministerija%20ir%20(ar)%20 

suinteresuotomis%20institucijomis.pdf  

http://www.smm.lt/uploads/documents/es_parama/Planuojamos priemones derinamos su Finansu ministerija ir (ar) suinteresuotomis institucijomis.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/es_parama/Planuojamos priemones derinamos su Finansu ministerija ir (ar) suinteresuotomis institucijomis.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/es_parama/Planuojamos priemones derinamos su Finansu ministerija ir (ar) suinteresuotomis institucijomis.pdf


ŠMM: Verslo ir mokslo partnerystę skatinančios 

priemonės (pateiktos derinimui) II dalis 
Priemonė 

(atrankos būdas) 

MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo 
skatinimas (konkursas) 

Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija 

Veikla 

1. MTEP rezultatų komercinimas ir traptautiškumo skatinimas (parama 
mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių/studijuojančių mokslo 
ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms 
jaunoms inovacinėms įmonėms – pumpurinės įmonės, startuoliai) 

2. Į rinką orientuotų mokslo-verslo projektų įgyvendinimas per 
tarpvalstybinį tinklą 

Galimi pareiškėjai 
Mokslo ir studijų institucijos 

Privatieji juridiniai asmenys 

Galimi partneriai Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys 

Šaltinis: http://www.smm.lt/uploads/documents/es_parama/Planuojamos%20priemones%20derinamos%20su%20Finansu%20ministerija%20ir%20(ar)%20 

suinteresuotomis%20institucijomis.pdf  

http://www.smm.lt/uploads/documents/es_parama/Planuojamos priemones derinamos su Finansu ministerija ir (ar) suinteresuotomis institucijomis.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/es_parama/Planuojamos priemones derinamos su Finansu ministerija ir (ar) suinteresuotomis institucijomis.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/es_parama/Planuojamos priemones derinamos su Finansu ministerija ir (ar) suinteresuotomis institucijomis.pdf


Slėnis – KMIT?   

Trumpėjantis „inovacijų nusidėvėjimo“ laikotarpis sparčiai besikeičiančioje aplinkoje reikalauja 
racionaliai planuoti investicijas į inovatyvių produktų sukūrimą, siekiant greitesnio jų atsipirkimo 

 

LVPA 2012-2013 metais finansuotuose MTEP projektuose investicijos į ilgalaikį turtą sudarydavo 
nuo 30% iki 80% to paties pareiškėjo „kietojo ir „minkštojo“ projektų biudžeto priklausomai nuo 
sektoriaus (mažiausios investicijos – IT), įmonės turimų įrenginių ir t.t. Bendradarbiavimas su 
slėniais – proga sutaupyti dalį „kietųjų” išlaidų? 

 

Jūsų planuojamos inovacijos gali atitikti mokslininkų suplanuotos arba slėnyje jau vykdomos MTEP 
veiklos tematiką. Tai – galimybės:  

(i) naujoms idėjoms arba turimų idėjų tobulinimui 

(ii) sutaupyti lėšas „minkštoms” investicijoms  

(iii) sutaupyti laiką, trumpinant inovatyvaus produkto sukūrimo ciklą 

 

15% padidintam struktūrinių fondų investicijų intensyvumui ŪM MTEP priemonėse (esant 
veiksmingam bendradarbiavimui su mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija, kuri padengia 
bent 10% tinkamų išlaidų ir turi teisę skleisti savo tyrimų rezultatus) 

 



Finansavimas – tik prielaida bendradarbiauti!  



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 


