
Intelektas LT+ 

(kvietimas Nr. 04) 



Skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių 

steigimąsi investuojant į MTTP infrastruktūros 

kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas 

tyrėjų, technikų (laborantų) ir panašaus aukštos 

kvalifikacijos personalo darbo vietas 

        Priemonės tikslas 



Intelektas LT+ 

• Paramos tipas: konkursinis 

• Paramos intensyvumas: iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų 

• Numatoma paskirstyti suma: 79,5 mln. Lt 

• Kvietimo terminas: 2013.05.27 

• Paraiškos pateikimo vieta: Savanorių pr. 28, Vilnius 

• Tinkamas pareiškėjas – privatus juridinis  asmuo, atitinkantis Priemonės 

sąlygas ir reikalavimus (projektai vykdomi be partnerių) 



Tinkamas pareiškėjas 

• Lietuvoje registruota įmonė 

• Turi (ar gali gauti) teisę užsiimti  projekto finansuojama veikla 

(leidimai, licencijos ir pan.) 

• Nėra praradęs daugiau kaip 50 % registruoto (nuosavo) kapitalo ir 

daugiau kaip 25 % to kapitalo – per  pastaruosius 12 mėnesių 

• Suformuota projekto administravimo komanda 

• Kiti reikalavimai… 



Paramos apimtis ir intensyvumas 

Minimali parama: 50 tūkst. Lt 

Maksimali parama: 20 mln. Lt 

L. maža ir 
maža įmonė 

Vidutinė 
įmonė 

Didelė 
įmonė 

Didžiausias finansavimo intensyvumas Iki 70% Iki 60% Iki 50% 



Reikalavimai projektui (1) 

 

• Nuosekli vidinė projekto logika (Veiklos → uždaviniai/rezultatai → 

tikslai/poveikis) 

 

• Statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbams: 

techninis projektas (jei projektas pradėtas rengti iki 2010-10-01 – 

projektavimo sąlygų sąvadas) arba projektiniai pasiūlymai arba informacija 

pagal www.lvpa.lt tinklapyje pateiktas rekomendacijas   

http://www.lvpa.lt/


Reikalavimai projektui (2) 

• Trukmė – iki 24 mėn. 

• Įgyvendinamas Lietuvoje 

• Vertė neviršija 172,64 mln. Lt 

• Nepradėtas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo 

• Pagrįstas(Verslo vizija → Verslo planas)  

• Nesusijęs su neremtinomis sritimis 



Reikalavimai verslo planui (1) 

  Verslo planas – projekto reikalingumo, paramos poreikio, bei efektyvumo 

pagrindimas 

Įtraukiantis (bet neapsiribojantis): 

• Alternatyvų analizė 

• Prielaidų pagrįstumas 

• Prognozės 

• Diskonto normų taikymas 

• Finansiniai rodikliai 

• Įvertintos rizikos 

•    Efektyvumas 

•    Pagrįstas finansavimo būtinumas, skatinamasis poveikis 

•    MTTP infrastruktūros integruotumas ir tęstinumas 



Reikalavimai verslo planui (2) 

MTTP aspektas verslo plane – YPAČ SVARBU: 

• Perkamos įrangos, įdiegiamų technologijų aprašymas ir poreikio pagrindimas 

• Kaip įranga bus naudojama naujų produktų kūrimui 

• Kuo numatomi kurti produktai bus geresni už analogus rinkoje 

• Kokios MTTP veiklos bus atliekamos naudojant įrangą 

• Kaip bus organizuojama naujo produkto gamyba (ar įmonė turi gamybinę infrastruktūrą, ar 

numatomi kiti sprendimai) 

• Infrastruktūros panaudojimo tęstinumas 



Finansuojamos veiklos 

 

•  įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos įmonės ir (ar) 

kuriamas ar plečiama esamos įmonės MTTP infrastruktūra 

 

• gali būti finansuojama gamybinės infrastruktūros kūrimo ir įrengimo išlaidų 

dalis, kuri bus proporcinga tik MTTP veiklai vykdyti 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

!!! Veiklų atitikimas MTTP nustatomas vadovaujantis : Frascati vadovu ir Rekomenduojamos MTEP etapų klasifikacijos 
aprašu (2012-06-06 LRV nutarimas Nr. 650) 



MTTP 

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) – yra 

sistemingai atliekamas kūrybinis pažinimo darbas, 

įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir 

naujai gautų pažinimo rezultatų panaudojimas (Frascati) 

 

 
!!! (MTTP plačiau detalizuota “Intelektas LT” priemonės pristatyme) 



Nefinansuotinos MTTP veiklos  

Veikloms, apimančioms mokslinius tyrimus: 

• Susijusius su žmogaus klonavimu reprodukciniais tikslais 

• Numatančius keisti žmogaus genetinį paveldimumą, dėl kurių genetiniai 

pokyčiai gali tapti paveldimi. Tyrimai susiję su lytinių liaukų (gonadų) vėžio 

gydymu gali būti finansuojami 

• Numatančius žmogaus embriono sukūrimą vien tik tyrimo tikslams arba 

kamieninių ląstelių įsigijimo tikslams, įtraukiant somatinės ląstelės branduolio 

perkėlimą 



Neremtinos sritys (1) 

• Vykdomas žuvininkystės ir akvakultūros srityje 

• Yra skirtas su žemės ūkio produktų pirmine gamyba susijusiai veiklai 

• skirtas veiklai žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos srityse, kaip yra apibrėžta 

Komisijos reglamento Nr. 800/2008 2 straipsnio 22, 23 ir 24 dalyse, šiais atvejais: 

 kai pagalbos dydis nustatomas pagal tokių produktų, įsigytų iš pirminės produkcijos 

gamintojų 

 arba atitinkamų įmonių pateiktų į rinką, kainą arba kiekį; 

 arba, kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa skirta pirminės produkcijos 

gamintojams 



Neremtinos sritys (2) 

• Skirtas su eksportu susijusiai veiklai (pagalbai, tiesiogiai susijusiai su eksportuotais kiekiais, 

platinimo tinklo kūrimu ir veikla, arba kitoms su eksporto veikla susijusioms einamosioms 

išlaidoms) 

• Teikia prioritetą vietinių, o ne importuojamų prekių vartojimui 

• Yra skirtas veiklai anglių sektoriuje 

• Yra skirtas veiklai plieno sektoriuje 

• Yra skirtas veiklai laivų statybos sektoriuje 

• Yra skirtas veiklai sintetinio pluošto sektoriuje 



Finansuotinų projektų tipai (1) 

MTTP infrastruktūra – ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas, skirtas 

privataus juridinio asmens MTTP veiklai (t.y. laboratorijų, testavimo, 

validacijos ir pan.) vykdyti 

 

MTTP infrastruktūra skirta komerciškai pritaikomų naujų gaminių, paslaugų, 

technologijų kūrimui: 

• MTTP rezultatų pasekoje kuriami nauji gaminiai, paslaugos, technologijos; 

• Akivaizdi rinka ir palankios konkurencinės sąlygos 



Finansuotinų projektų tipai (2) 

Jei sudėtinga atskirti gamybą nuo MTTP, prie MTTP infrastruktūros gali 

būti priskirtinos patalpos atitinkančios gerosios gamybos ar 

laboratorijos praktikos reikalavimus (pagal Gerosios praktikos vadovus) 

ir/arba yra infrastruktūros specifiškumas (pvz. labai aukšti patalpų švaros, 

vibracijos ir pan. reikalavimai būdingi aukštųjų technologijų įmonėms) 



Tinkamos išlaidos (1) 

Akivaizdžiai susietos su projekto veiklomis ir būtinos projekto tikslams pasiekti: 

• Pagrįstos rinkos kainomis (tiekėjų komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje 

galiojančias kainas ir kt.) 

• Suplanuotos atsižvelgiant į vidutinį metinį kainų kitimą ir valiutų riziką 

 

 
Turtas: 

•  priskirtinas išimtinai MTTP infrastruktūrai 

•  įsigyjamas iš trečiųjų šalių 

•  ilgalaikis / nusidėvintis 

•  naujas (nenaudotas) 

•  3/5 metus priklausys projekto vykdytojui 



Stebėsenos rodikliai 

Produkto rodikliai: Svarba 

MTTP projektai privalomas 

sukurtos tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos privalomas 

Rezultato rodikliai (1 + privalomai bent vienas iš 2): Svarba 

pritrauktos privačios investicijos (nuosavas indėlis projekte) privalomas 

pareiškėjo MTTP išlaidų didėjimas per 3 metus +/- 

sukurtos ilgalaikės tyrėjų ir pagalbinio personalo* darbo vietos per 3 metus  +/- 



Tinkamos išlaidos (2) 

• Statinių statyba (3.1 biudž. eil.)  (tik pagrindus, kad tai efektyviausias ir ekonomiškiausias 

būdas) 

• Statinių rekonstravimas, remontas (3.1 biudž. eil.) (tik, jei tai pagerina turto naudingąsias 

savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką) 

• Kompiuterinė įranga (4.3 biudž. eil.); 

• Programinė įranga (4.4 biudž. eil.) (išskyrus esamos atnaujinimą) **; 

• Patentai, licencijos, prekių ženklai (4.5 biudž. eil.). ** 

• Įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai, įrenginiai ir t.t. (4.6 biudž. eil.); 

 

 

!!! Nematerialus turtas – ne daugiau 50 proc. tinkamų išlaidų 



Finansavimo užtikrinimas 

• Pareiškėjo (ir partnerių) įnašai turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, 

realūs ir pakankami projekto išlaidoms laiku apmokėti 

• Įmonės disponuojamos lėšos: 

   pelnas, apyvartinės lėšos 

• Skolintos lėšos: 

   kredito institucijos, kitų juridinių asmenų suteiktos paskolos 

 



Finansuotina infrastruktūra 

• Kompiuterinė technika 

• Programinė įranga: 

– AUTODESK, AUTOCAD (pvz. Electrical, 

Mechanical moduliai) 

– SolidWorks (pvz. Motion, Flow simulation) 

– LabView 



Galimos įrangos pavyzdžiai 

Našumas turi būti ne pramoninių pajėgumų! 

• Litavimo įranga 

• PCB ir SMD įranga su priedais 

• Vakuuminės sistemos 

• Klimatinė kamera 

• Termovizorius 

• Oscilografas 

• Signalų generatoriai ir analizatoriai 

 



Galimos įrangos pavyzdžiai 

• 3D spausdinimo įranga 

• Frezavimo / tekinimo mašinos 

• Centrifūgos 

• Ultragarsinės vonelės 

• Mikroskopai 

• Traukos spintos 

• Energijos galios matuokliai 

• Lazerių maitinimo blokai 

 

 

 



Galimos įrangos pavyzdžiai 

• IR kameros 

• Laboratoriniai baldai 

• <...> 

Pavyzdžių sąrašas nėra baigtinis. 

 

 



Paraiškų atmetimo priežastys 

• Įranga skirta gamybai ar paslaugų teikimui 

• Nepagrindžiama, kad MTTP įranga bus naudojama 

efektyviai 

• Įranga nesisieja su numatomais atlikti tyrimais 



Daugiau informacijos: 

www.lvpa.lt 

komunikacija@lvpa.lt 

(8 5) 268 7411 

http://www.lvpa.lt/
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