
Intelektas LT 

(kvietimas Nr. 04) 

 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 
Inga Gabnienė 



        Priemonės tikslas 

   Skatinti šalies įmones investuoti į 

inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar 

procesams kurti reikalingus taikomuosius 

mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą 

(MTTP) 



   Intelektas LT 

• Paramos tipas: Paraiškų konkursas 

• Finansuojama: Iki 60 % tinkamų finansuoti išlaidų  

• Bendras priemonės biudžetas: 62,5 mln. Lt  

• Paraiškas pateikti iki: 2013.05.13 

• Paraiškas pateikti kur: Savanorių pr. 28, Vilnius 

• Tinkamas pareiškėjas:  

– Privatus juridinis asmuo, atitinkantis Priemonės sąlygas ir reikalavimus 

– Projektai gali būti įgyvendinti kartu su partneriais 

 



    Reikalavimai pareiškėjams (1) 

• Lietuvoje registruota įmonė 

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

(leidimai, licencijos ir pan.) 

• Nėra bankrutavęs, likviduojamas arba restruktūrizuojamas 

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

daugiau kaip 25 % to kapitalo – per  pastaruosius 12 mėnesių 

 



    Reikalavimai pareiškėjams (2) 

• Suformuota projekto administravimo komanda 

• Atsiskaityta su Sodra, VMI ir kitais valstybės fondais 

• Nebuvo nutraukta projekto finansavimo ir administravimo sutartis 

• Vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio teistumo dėl 

nusikalstamos veiklos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams 

interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai; 

 

 



   Reikalavimai pareiškėjams (3) 

• Nepateikė klaidinančios informacijos 

• Nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl kitos sutarties dėl paramos 

skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo 

• Nebuvo išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti 

• Nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą 

atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų vertinimo 

arba atrankos proceso metu. 

 



Reikalavimai partneriams 

• Privatūs juridiniai asmenys bei mokslo ir studijų institucijos 

• Registruoti Lietuvoje ir užsienyje 

• Pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis: 

 įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu 

 šalių atsakomybė 

 įsipareigojimai laikytis geros partnerystės praktikos 

 



       Paramos apimtis ir intensyvumas 

    Minimali parama: 250 tūkst. Lt 

    Maksimali parama: 5 mln. Lt 

 L. maža ir 

maža įmonė 

Vidutinė 

įmonė 

Didelė 

įmonė 

1. Bazinis intensyvumas 45% 35% 25% 

2. Projektas vykdomas su partneriu 

(min. 30% vieno dalis) 

60% 50% 40% 

3. Projektas vykdomas su mokslo ir 

studijų institucija ( MSI - min. 10 %)  

60% 50% 40% 

4. Atliekant mokslinius tyrimus ir juos 

skelbiant /  “EUREKA “ projektai 

60% 50% 40% 



       Reikalavimai projektui  

• Trukmė – iki 24 mėn. 

• Įgyvendinamas Lietuvoje 

• Vertė neviršija 172,64 mln. Lt 

• Nepradėtas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo 

• Pagrįstas (pateikta techninė galimybių studija) 

• Nesusijęs su neremtinomis sritimis 

 



      Paraišką sudaro 

• Paraiškos A dalis 

• Paraiškos B dalis 

• Kiti nurodyti dokumentai: 

 Techninė galimybių studija 

 Biudžetą pagrindžiantys dokumentai 

 Kita... 

 

 

 



Techninė galimybių studija 

 

   TGS – dokumentas, kuris įvertina planuojamo 

įgyvendinti MTTP projekto technologinį, 

ekonominį ir komercinį gyvybingumą 

 

    Rekomendacinė forma, paskelbta: 

http://www.lvpa.lt/Puslapiai/Kvietimas.aspx?kvid=78  

 

 

http://www.lvpa.lt/Puslapiai/Kvietimas.aspx?kvid=78


       Rekomenduojama TGS struktūra 

1. Įvadas 

2. Įmonės pristatymas (veikla, potencialas, MTTP patirtis, produktai, 

perspektyvos ir pan.). 

3. Produkto aprašymas 

4. Rinkos ir verslo vizijos pagrindimas 

5. MTTP veiklų planas ir išlaidos  

5.1 MTTP veiklų pagrindimas 

5.2 MTTP veiklų planas (su išlaidomis) 

5.3 Bendros projekto išlaidos  

6. Finansinis projekto planas  (projekto išlaidos, finansavimo šaltiniai) 

7. Projekto poveikis (iš verslo plėtros perspektyvos) (įtaka verslui, 

konkurencingumui: rinkų plėtrai, apyvartai, eksportui ir t. t.) 



        Finansuojamos veiklos 

• Moksliniai tyrimai (MT) 

• Technologinė plėtra (TP) 

    

!!! Veiklų atitikimas MTTP nustatomas vadovaujantis: Frascati vadovu  

!!! Rekomenduojamos MTEP etapų klasifikacijos aprašu (2012-06-06 LRV 

nutarimas Nr. 650)  



        Moksliniai tyrimai (1): 

 

• Eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami norint gauti naujų žinių ir 

pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams 

spręsti (LR MS įstatymas) 

 

• Suplanuoti moksliniai tyrimai arba labai svarbūs tyrimai, kuriais siekiama įgyti 

naujų žinių, kurias būtų galima panaudoti kuriant naujus produktus, procesus arba 

paslaugas ar reikšmingai patobulinant esamus produktus, procesus arba 

paslaugas (Reg. Nr. 800/2008) 

 



        Moksliniai tyrimai (2) 

Veiklos (priklauso nuo specifikos)

Komponentų, mazgų tyrimai ir

pan.

Žinios

Rezultatai

Medžiagų, medžiagų savybių

tyrimai

Metodų, būdų, technologinių

procesų tyrimai

Žinios

Produkto,

technologijos,

paslaugos kūrimo

"aprašymas":

sandara, receptūra,

elementai ir jų

sąsaja, veikimo

principai,

technologinis

procesas ir pan.
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“Žinių” naudotojai - įmonėje dirbantys tyrėjai, konstruktoriai, inžinieriai, 

vykdantys technologinės plėtros veiklas 



       Technologinė plėtra (1) 

• Moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiama sisteminga veikla, 

kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir 

paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus, taip pat kurti, diegti arba iš esmės tobulinti 

moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros ir 

visuomenės problemų sprendinius (LR MS įstatymas) 

 

• Turimų mokslinių, technologinių, verslo ir kitų atitinkamų žinių ir įgūdžių įgijimas, sujungimas, 

formavimas ir taikymas, siekiant sukurti naujų, pakeistų arba patobulintų produktų, procesų arba 

paslaugų planus, susitarimus arba dizainą. Į tai taip pat gali būti įtraukta, pavyzdžiui, kita veikla, kurios 

tikslas – naujų produktų, procesų ir paslaugų koncepcinis apibrėžimas, planavimas ir 

dokumentavimas (Reg. Nr. 800/2008) 
 



        Technologinė plėtra (2) 

Veiklos (priklauso nuo specifikos)

Planų, schemų, brėžinių arba kitos projektinės

dokumentacijos, skirtos naujų produktų/technologijų

masinei/serijinei gamybai, rengimas
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Rezultatai

Kuriamas/konstruojamas/gaminamas naujo

produkto/technologijos prototipas ar

bandomasis/eksperimentinis pavyzdys

Sukurto naujo produkto/technologijos testavimas,

modifikavimas, pataisymas, tobulinimas

Žinios

Prototipas/ "beta"

versija"/ bandomasis

pavyzdys atitinkantis

reikiamus kriterijus/

charakteristikas/

savybes

Dokumentacija masinės

gamybos organizavimui

(eskizai, brėžiniai, planai

ir pan.)

Rezultatų naudotojai - darbuotojai, vykdantys pasirengimą masinei gamybai 



Kaip pagrįsti MTTP 

• Nurodyti specifinį tikslą, kurio siekiama kuriant produktą (techninę 

įrangą, kompiuterių programinę įrangą, kompiuterių sąsajos įrangą 

(middeware), sistemą), procesą, paslaugą; 

• Apibrėžti mumatomo sukurti  produkto, proceso, paslaugos savybes; 

• Pateikti išmatuojamus požymius, nurodančius kuo numatomas 

produktas, procesas, paslauga  skiriasi nuo žinomų produktų, 

procesų, paslaugų; 

• Parodyti, kad trūksta specifinių mokslinių žinių produktui, procesui,  

paslaugai sukurti; 

• Išvardinti numatomas sukurti naujas mokslines žinias būtinas, 

produktui, procesui,  paslaugai padaryti 



MTTP vertinimas (1) 

• Ar numatomas sukurti produktas yra inovatyvus ir ar jam sukurti yra būtina 

atlikti  MTTP veiklas? 

 

• Kokiomis konkrečiomis savybėmis naujai kuriamas produktas/ technologija 

bus pranašesnis už esančius rinkoje ar už artimiausius analogus? 

 

• Kokius konkrečius mokslinius ar technologinius neapibrėžtumus reikia 

išspręsti, norint sukurti produktą? 



MTTP vertinimas (2) 

• Kokių konkrečių žinių trūksta ir ar nėra galimybės jų gauti rinkoje komerciniais 

ar kitais pagrindais? 

 

• Kokias konkrečias MTTP veiklas (tyrimus) planuojama atlikti, siekiant išspręsti 

įsivardintas problemas bei neapibrėžtumus? 

 



        Neremiamos MT veiklos 

• 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 

 



        Neremiamos TP veiklos 

• Įprastiniai (rutininiai) pakeitimai 

       einamieji remontai, derinimai, broko taisymas 

• Periodiški pakeitimai 

       veiksmai, susiję su nusidėvėjusios įrangos ar technologijų atnaujinimu (“up-grade”, 

“up-date”) 

• TP rezultatų panaudojamas gamyboje ar komerciniais tikslais 

       projektinių dokumentų, prototipo, bandomojo pavyzdžio pardavimas, nuoma, 

demonstravimas už atlygį 



   Tinkamos finansuoti išlaidos (1) 

• Patentai/licencijos (išskyrus progr. įrangą) (4.5 biudž. eil.)  

• Išlaidos medžiagoms, mažaverčiam inventoriui ( 4.6 biudž.eil.)  

• Paslaugos (5.4 biudž.eil.)  

• DU projektą vykdantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos (6.7 

biudž.eil.)  

• Nusidėvėjimas (amortizacija) (7.1 biudž.eil.) (materialus ir nematerialus 

ilgalaikis turtas) 

 

 

!!! Patentai/licencijos + Paslaugos – ne daugiau kaip  75 proc. tinkamų išlaidų 

 



      Tinkamos finansuoti išlaidos (2) 

• Pridėtinės išlaidos, priskirtos projektui pro rata principu (ne daugiau kaip 10 

proc. tinkamų išlaidų): 

 būtinų pastatų ar patalpų nuoma 

 įrangos nuoma 

 transporto priemonių eksploatavimas ir  nuoma (ne išperkamoji), komunalinės 

paslaugos (elektros, šildymo, vandens ir pan.), telefono, interneto, biuro reikmenų 

išlaidos 

 administruojančių asmenų DU (be komandiruočių) 

 

 



        Stebėsenos rodikliai  

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

MTTP projektai privalomas 

 mokslo tyrimų įstaigose ir (ar) aukštosiose mokyklose užsakyti MTTP darbai  +/- 

 tyrėjai ir pagalbinis personalas*, vykdęs MTTP veiklas +/- 

Rezultato rodikliai (3 + rekomenduotinai bent vienas iš 3): Svarba 

pritrauktos privačios investicijos (nuosavas indėlis projekte) privalomas 

sukurti prototipai (koncepcijos) privalomas 

sukurtos ilgalaikės tyrėjų ir pagalbinio personalo* darbo vietos per 3 metus  privalomas 

patentinės paraiškos Europos PB ar Pasaulinei intelekt. nuosavyb. org. +/- 

dizaino registravimo paraiškos +/- 

pateikti į rinką nauji gaminiai, paslaugos ar procesai per 3 metus  +/- 



Projekto nauda ir kokybė (1) 

Pirmaeiliai priemonės kriterijai  – iki 80 balų 

 

1. Pareiškėjo patirtis atliekant MTTP veiklas ir bendradarbiaujant su mokslo bei studijų 

institucijomis (per paskutinius 3 finansinius metus): 

 A) Jau turimas MTTP personalas (kvalifikacija, kiekis) 

 B) MTTP veiklų vykdymo patirtis (išradimai, suteiktos MTTP paslaugos, licencijos ir pan.) 

 C) Bendradarbiavimo patirtis su mokslo institucijomis ir tarptautiniu lygmeniu (įgyvendinti 

projektai tarp jų “Framework”, “Eureka” ir kt.) 

 

!!! Iki 5 metų veikiantys pareiškėjai vertinami ir pagal steigėjų ar kontroliuojančių įmonių patirtį 

 



Projekto nauda ir kokybė (2) 

2. Pareiškėjo patirtis teikiant į rinką sukurtus naujus ar iš esmės pagerintus gaminius, 

paslaugas, technologijas (per paskutinius 3 finansinius metus): 

• naujovių pateikimo į rinką aspektas (vietinės, eksporto, rinkų mastai) 

• kiekybiniai rodikliai (pateikimo į rinką dažnumas, reguliarumas) 

• kokybinius rodiklius (pateiktų į rinką naujovių radikalumas (sprendimų originalumas, 

funkcionalumas ir pan.) ir komercializavimo įtaką įmonės konkurencingumui (pardavimo 

mastas, rinkų plėtra ir pan.) 

 

        

 

!!! Vertinama TIK pareiškėjo patirtis (steigėjų – ne), nauja įmonė balų negauna 

 



Projekto nauda ir kokybė (3) 

3. Projekto strateginis pobūdis ir svarba Lietuvos ekonomikos plėtrai 

Projekto poveikis pramonės šakų (sektorių) plėtrai ir tarptautinio konkurencingumo 

didėjimui per 5 metus po įgyvendinimo.  

Įtaka (tiekėjams, partneriams, klientams, t.t.): 

• užimant tikslines, nišines užsienio rinkas 

• padidinant atskiros pramonės šakos ar įmonių grupės eksporto rodiklius 

• pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas į AT ir VAT sektorius 

• padedant apsirūpinti aukštesnės kokybės žaliavomis 

• kita (aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimui, darbo našumo didėjimui ir pan.) 

 

 



      Aukštosios technologijos 

• Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba 

(21) 

•  Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba (26); 

•  medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba 

(32.5) 

•  Kompiuterinių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62); 

•  Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72) 

 



       Vidutiniškai aukštosios 

technologijos 

• Chemikalų ir chemijos produktų gamyba (20) 

• Elektros įrangos gamyba (27) 

• Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (28); 

• Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba 

(29); 

• Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba (30) 

 
!!! Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 redakcija), papildoma informacija pateikiama www.stat.gov.lt 

tinklalapyje 

 

http://www.stat.gov.lt/uploads/klasifik/EVRK/EVRK2red_lt.htm
http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1144


Projekto nauda ir kokybė (4) 

4. Pareiškėjo eksporto potencialas (pagal paskutiniuosius finansinius 

metus ir 3 metų prognozes po projekto) 
Eksporto pajamų augimas: 

0-10 proc. – 0 balų; 

11-20 proc. – 0,5 balo; 

21-30 proc. – 1 balas; 

31-40 proc. – 1,5 balo; 

41-100 proc. – 2 balai; 

Eksporto dalies pardavimų struktūroje augimas: 

0-5 proc. – 0 balų; 

6-10 proc. – 0,5 balo; 

11-20 proc. – 1 balas; 

22-30 proc. – 1,5 balo; 

31-100 proc. – 2 balai; 

Eksporto dalis pardavimų struktūroje paskutiniais finansiniais metais: 

Neeksportuoja – 0 balų; 

<50 proc. – 0,5 balo; 

>50 proc. – 1 balas; 

 

„Eksportas“ - ir prekių išvežimas į ES valstybes. 

 



Projekto nauda ir kokybė (5) 

5. Projektas sukurs ilgalaikes tyrėjų ir (arba) pagalbinio personalo darbo vietas įmonėse  

įsipareigojimai per 3 metus) 

Darbo vietų kūrimo efektyvumas: 

•  MTTP darbuotojų skaičiaus augimo dinamika (MTTP darbuotojų santykis su visais darbuotojais 

prieš įgyvendinant projektą ir trejus metus po projekto įgyvendinimo) 

•  MTTP darbuotojų kvalifikaciniais pokyčiais (tyrėjų ir pagalbinio personalo santykis prieš 

įgyvendinant projektą ir trejus metus po projekto įgyvendinimo) 

•  MTTP darbuotojų skaičiaus augimo ir kvalifikacijos poreikio pagrindimas (faktai, skaičiai, 

prielaidos, prognozės: poreikis, nauda, poveikis) 

!!! Naujai sukurti etatai pagal paraiškos A dalies 12 lentelėje nurodytus pareiškėjo įsipareigojimus 

 



Projekto nauda ir kokybė (6) 

• Balus gauna: projektai įgyvendinami pagal Priemonę VP1-3.1-ŠMM-10-V 

Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas  

• “Eureka” projektai 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/priemone?priem_id=000bdd538000c137
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/priemone?priem_id=000bdd538000c137
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/priemone?priem_id=000bdd538000c137
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/priemone?priem_id=000bdd538000c137
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/priemone?priem_id=000bdd538000c137
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/priemone?priem_id=000bdd538000c137
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/priemone?priem_id=000bdd538000c137
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/priemone?priem_id=000bdd538000c137
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/priemone?priem_id=000bdd538000c137
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/priemone?priem_id=000bdd538000c137


Projekto nauda ir kokybė (7) 

Antraeiliai priemonės kriterijai – iki 20 balų 

1. Pareiškėjas yra jauna įmonė 

 Jauna įmonė – iki 5 metų veikianti (pagal įregistravimo datą) – 3 balai 

 Veikia aukštųjų technologijų srityje – 2 balai 

 Veikia vidutiniškai aukštų technologijų srityje – 1 balas   

 Nejaunos įmonės su AVAT sektorių balų negauna 

 



Projekto nauda ir kokybė (7) 

2. Pareiškėjas priskirtinas labai mažos, mažos, vidutinės įmonės 

kategorijai: 

 labai mažai - 4 balai 

 mažai - 3 balai 

 vidutinei - 2 balai 

 pareiškėjo darbuotojų skaičiaus augimas 2 metus iš eilės – + 1 balas 

 



 Projekto nauda ir kokybė (8) 

3. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

pripažintoje problemine teritorija, arba regioniniame ekonomikos augimo 

centre. 

 

 Regioniniai augimo centrai: Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai,  Utena, Mažeikiai, Visaginas 

 

 Probleminės teritorijos:  

 

 

 

Akmenės rajono  Jurbarko rajono  Rokiškio rajono  

Druskininkų Kelmės rajono  Skuodo rajono  

Ignalinos rajono  Lazdijų rajono  Šalčininkų rajono  

Jonavos rajono  Mažeikių rajono  Švenčionių rajono  

Joniškio rajono  Pasvalio rajono  



       Finansavimo šaltiniai 

• 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 



  Patikimi finansavimo šaltiniai (1) 

• finansinės atskaitomybės dokumentai (pelnas, rezervai) 

•  kreditorių ir debitorių sąrašas, nurodant kreditorinius ir 

debitorinius įsiskolinimus (sudarytas ne vėliau kaip prieš 

60 dienų iki paraiškos pateikimo LVPA dienos)  

•  prognoziniai piniginiai srautai (turimos piniginės lėšos) 

 



  Patikimi finansavimo šaltiniai (2) 

• planuojamų pardavimų dokumentai (turimi kontraktai, 

komerciniai pasiūlymai, užsakymai ir panašiai)  

•  kiti dokumentai, įrodantys pareiškėjo gebėjimus užtikrinti 

savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo 

laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo (savininko ir 

(ar) dalyvių piniginiai įnašai, bankų ir kitų kredito įstaigų, 

juridinių asmenų paskolos ir kiti šaltiniai) 

 



        Sukurtų produktų pvz.: 

 
      Sukūrė pažangią 

medinio karkasinio 

pastato konstrukcijų 

parametrinio 

modeliavimo 

technologiją 



        Sukurtų produktų pvz.: 

   Anatomiškai išformuotas 

įtvaras lengvai sutvirtina 

alkūnės sąnarį. Silikoniniai 

pelotai padeda tolygiai 

paskirstyti krūvį į aplinkinius 

minkštuosius audinius. 



         Sukurtų produktų pvz.: 

 
      

     Juodos spalvos ekologiška 

balinamoji dantų pasta su 

juodąja anglimi ir Teavigo
TM

 

skirta naujovių ir netradicinių 

kasdienių problemų 

sprendimų ieškantiems 

žmonėms.  



        Sukurtų produktų pvz.: 

   Padidinto matavimo 

tikslumo, atsparumo 

vibracijoms bei termo-

stabilumo, linijinių 

poslinkių matavimo 

sistema  



        Sukurtų produktų pvz.: 

   Priekabos ir 

puspriekabės su 

atsidarančia 

šonine siena.  



  Paraiškų atmetimo priežastys: 

• Nepagrįsta, kad siekiant sukurti naują produktą, reikia atlikti MTTP 

veiklas 

• Naujų žinių įgijimas ≠ mokymasis 

• Jei rinkoje šiuo metu nėra konkretaus produkto, tai nereiškia, kad jo 

sukūrimas – automatiškai MTTP veikla 

• Nepagrįstas pareiškėjo darbuotojų gebėjimas atlikti MTTP veiklas  



Daugiau informacijos: 

www.lvpa.lt 

komunikacija@lvpa.lt 

(8 5) 268 7411 
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