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Naujų produktų kūrimui įmonėse  

„Intelektas LT“ 

    Priemonės „Intelektas LT“ paskirtis - mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos, kurių 
metu sukuriami nauji bandomieji produktai ar paslaugos, kurių pagrindu įmonė po projekto 
pradės masinę inovatyvių produktų, paslaugų teikimą rinkai. 

Projekto veiklos: 

• Pramoniniai ar taikomieji tyrimai (sandaros, receptūros, elementų tarpusavio sąsajų, 
veikimo principų, schemų sukūrimas). 

• Bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai (eskizų, brėžinių, planų, prototipų, 
„beta“ versijų sukūrimas). 

Finansuojamos išlaidos: 

1. Patentai, licencijos, prekių ženklai. 
2. Inventorius, medžiagos, reikalingos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros atlikimui. 
3. Paslaugų įsigijimas 
4. Darbo užmokestis įmonės darbuotojams atliekantiems mokslinius tyrimus ir technologinę 

plėtrą, jų  komandiruotės išlaidos. 
5. Ilgalaikio turto (įranga, pastatai ir pan.) nusidėvėjimas  
6. Pridėtinės išlaidos 

 
• Paramos suma: 250.000 – 5.000.000 Lt. 

• Paramos intensyvumas: iki 60 proc. – LM ir M įmonei, iki 50 proc. – vidutinei įmonei, 
iki 40 proc. – didelei įmonei 

• Projekto trukmė: iki 24 mėn. 

• Reikalinga - galimybių studija 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
“Intelektas LT+” 

 
Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įrengimas ir įsigijimas ( skirto MTTP 

veiklai vykdyti - laboratorijų, testavimo, prototipų gamybos infrastruktūros, bandomųjų 
technologinių linijų, demonstravimo, validacijos ir pan. su reikalingais įrengimais, įranga, 
prietaisais, įrankiais ir įrenginiais)  
 

Finansuojamos išlaidos: 

1.Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas  

2.Kompiuterinė įranga  

3.Programinė įranga  

4.Baldai  

5.Patentai/licencijos/prekių ženklai  

6.Įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  
 

• Paramos suma: 50.000 – 20.000.000 Lt. 
• Paramos intensyvumas:  iki 70 proc. – LM ir M įmonei, iki 60 proc. – vidutinei įmonei, 

iki 50 proc. – didelei įmonei 
• Projekto trukmė: iki 24 mėn. 
• Reikalinga verslo planas 

 
 

 
 

Parama įmonių pasirengimui vykdyti/didinti eksportą 

 
„Naujos galimybės“ 

 
Produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose 
 

• Remiamos veiklos: dalyvavimas parodose  

• Pareiškėjai: įmonės (apyvarta > 500 tūkst.Lt.; 50 % - savo produkcija/paslaugos)  

• Trukmė: iki 24 mėn. 
• Paramos intensyvumas:  60 proc.  

• Paramos suma: 15.000 – 150.000 Lt. 

 
 
 



 
Kvietimai nauj ų produktų kūrimui klasteriuose 

Klasteris - tai ne mažesnė kaip 5 nepriklausomų privačių juridinių asmenų grupė, kurią sieja 
bendri ekonominiai interesai dalyvaujant konkretaus produkto (-ų) vertės kūrimo 
grandinėje. 

„InoKlaster LT“ 

Projekto veiklos: 

• tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimas (pvz.: rinkos, technologinės, socialinės, 
ekonominės ir pan. studijos);  

•  klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizavimas (pvz.: 
leidiniai, publikacijos, parodos, misijos, konferencijos ir pan.);  

•  mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimas (pvz.: t.t. “žinių pirkimas” - 
konsultantai/pranešėjai, metodinės priemonės ir pan. 

Finansuojamos klasterio koordinatorius išlaidos: 

1.  Nuoma (nekilnojamo turto, baldų, kompiuterinės įrangos, ilgalaikio materialaus turto) 

2. Trumpalaikio turto įsigijimas  

3. Paslaugų įsigijimas  

4. Darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims (iki 4 etatų), jų komandiruotės  

5. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas  
9. PRIDĖTINĖS (ne daugiau 10 % tinkamų išlaidų)  
 

• Paramos suma: 100.000 – 1.500.000 Lt. 
• Paramos intensyvumas:  50 proc.  
• Projekto trukmė: iki 24 mėn. 

• Reikalinga - plėtros strategija, galimybių studija, jungtinės veiklos sutartis 

 

InoKlaster LT+ 

 Projekto veiklos: 

• klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros formavimas 
• klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) MTTP infrastruktūros formavimas  

 
Finansuojamos išlaidos: 
1.Statinių (ar) patalpų statyba, rekonstravimas , kap.remontas  
2.Projektavimo išlaidos  



3.Programinės įrangos įsigijimas  
4.Ilgalaikio turto (įrangos, prietaisų, įrenginių) įsigijimas  
 

• Paramos suma: 100.000 – 40.000.000 Lt. 

• Paramos intensyvumas:  50 proc.  
• Projekto trukmė: iki 24 mėn. 
• Reikalinga plėtros strategija, galimybių studija, verslo planas, jungtinės veiklos sutartis 

 
 

 
Konsultacijos ir pagelba paraiškų rengime 
 
Dr. Albinas Bačili ūnas 
UAB e-verslo klasteris 
Direktorius 
861146364 
a.baciliunas@eklasteris.lt 

 
 
 

 


