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LR ŪKMIN ir MITA kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“, 

kurios tikslas skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau 

pradėtas vykdyti MTEP veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti 

verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis. 

Informacija esinvesticijos.lt svetainėje: 
 

 Kvietimas pradedantiesiems inovatoriams; 

 Kvietimas brandiesiems inovatoriams; 

 Kvietimas turintintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą („Seal of Excellence“). 
 
FINANSAVIMO TIKSLAS 
 

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti 

MTEP veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo 

bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis. 

 
FINANSUOJAMOS VEIKLOS 
 

1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams 
ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas. 

2. Inovacinių čekių, skirtų projektams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės 
ženklą („Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, 
bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, 
komercinių galimybių įvertinimo veikloms), įgyvendinti teikimas. 

3. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas. 
  
Projektas turi atitikti bent vieną iš Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų 
įgyvendinimo programos MTEP ir inovacijų raidos krypčių.  
 
 
GALIMI PAREIŠKĖJAI  
 
Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP 
veiklas: 
 

 Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje 
institucijoje dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus ir kurio veiklos pajamos nuo veiklos 
registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur arba neturintis 
patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo 
metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne 
mažesnės kaip 3 000 Eur. 

 Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje 
dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) 
eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-2014-2020-m-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-priemones-nr-01-2-1-mita-t-851-inocekiai-finansavimo-salygu-aprasa-nr-1-pradedantiesiems-inovatoriams
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-2014-2020-m-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-priemones-nr-01-2-1-mita-t-851-inocekiai-finansavimo-salygu-aprasa-nr-1-brandiesiems-inovatoriams
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-2014-2020-m-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-priemones-nr-01-2-1-mita-t-851-inocekiai-finansavimo-salygu-aprasa-nr-1-seal-of-excellence
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f416d360d77c11e3bb00c40fca124f97
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daugiau MTEP projektų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki 
paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur. 

 Juridiniai asmenys, turintys Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą („Seal of 
Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet 
negavusius paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, 
komercinių galimybių įvertinimo veikloms). 

 
 
Projektų vykdytojai gali gauti inovacinį čekį tik tuo atveju, jei jie kreipsis į mokslo ir 
studijų institucijas dėl 1 ir 3 veiklos arba vykdys 2 veiklą.  
 
 
MTEPI paslaugų sutartį (techninių galimybių studijoms, mokslinių tyrimų paslaugoms, 

eksperimentinės plėtros veikloms atlikti) su pareiškėju, gavusiu inovacinį čekį, BŪTINA 

suderinti su KTU Nacionaliniu inovacijų ir verslo centru (NIVC).  

 
GALIMI PARTNERIAI 
 
Partneriai negalimi. 
 
ATRANKOS BŪDAS 

 
Tęstinė projektų atranka. 
 
PROJEKTŲ TRUKMĖ 

 
Iki 24 mėn. 
 
 
TINKAMŲ IR NETINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI 
 

Fiksuotoji maksimali projekto suma: 
 

Fiksuotosios maksimalios sumos (Eur) 

 
Remiama veikla: 

Pradedantysis inovatorius Brandusis inovatorius 

kai PVM 
netinkamas 

kai PVM 
tinkamas 

kai PVM 
netinkamas 

kai PVM 
tinkamas 

1 veikla 7 305 7 478 26 722 27 354 

2 veikla (kai vykdo 
pareiškėjas turintis 
Kokybės ženklo („Seal of 
Excellence“) sertifikatą) 

 
71 429 

 
 

3 veikla (kai vykdomos 
mokslinių tyrimų veiklos) 

12 801 13 153 46 826 48 114 

3 veikla (kai vykdomos 
eksperimentinės plėtros 
veiklos) 

20 225 20 845 73 984 76 252 
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Finansavimo intensyvumas priklauso nuo vykdomos veiklos ir įmonės dydžio (nuo 25 proc. 
iki 70 proc.): 
 

Eil. 
Nr. 

Remiama veikla 

Didžiausia galima finansuojamoji dalis 

Didelė įmonė Vidutinė įmonė 
Labai maža ar 
maža įmonė 

1. 
Inovacinis čekis, skirtas 
techninėms galimybių 
studijoms atlikti 

50 proc. nuo 
fiksuotųjų sumų 

60 proc. 
fiksuotųjų sumų 

70 proc. nuo 
fiksuotųjų sumų 

2. 
Inovacinis čekis, skirtas 
moksliniams tyrimams 

50 proc. nuo 
fiksuotųjų sumų 

60 proc. nuo 
fiksuotųjų sumų 

70 proc. nuo 
fiksuotųjų sumų 

3. 
Inovacinis čekis, skirtas 
eksperimentinei plėtrai 

25 proc. nuo 
fiksuotųjų sumų 

35 proc. nuo 
fiksuotųjų sumų 

45 proc. nuo 
fiksuotųjų sumų 

 

Eil. Nr. Remiama veikla Didžiausia galima finansuojamoji dalis 

1.  Inovacinis čekis, skirtas projektams, 
turintiems Europos Komisijos suteiktą 
Kokybės ženklą („Seal of Excellence) 
pagal programos „Horizontas 2020“ 
priemonę „MVĮ instrumentas“, bet 
negavusiems paramos priemonės „MVĮ 
instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms 
(techninių, komercinių galimybių 
įvertinimo veikloms) 

 
 
50 proc. nuo fiksuotųjų sumų 

 
 
Tinkamos finansuoti išlaidos: techninių galimybių studijų parengimo įsigijimas iš mokslo ir studijų 

institucijų, MTEP paslaugų įsigijimas iš mokslo ir studijų institucijų išlaidos ir projektų, turinčių 

Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą („Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 

2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusių paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo 

(fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms), vykdymo išlaidos. 

KTU KONSULTACIJOS 
 
Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto reikalavimų ir su juo susijusių klausimų 
prašome kreiptis į: 
 
Mokslo ir inovacijų kompetencijų centras (MIKC) 
K. Donelaičio g. 73, 417 kab. 
El. p. mikc@ktu.lt 
Tel. (8 37) 30 01 97 
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Dėl MTEPI paslaugų sutarčių sudarymo su verslo įmonėmis kreiptis į: 
Nacionalinio inovacijų ir verslo centro (NIVC) Technologijų perdavimo projektų vadovus pagal 
kuruojamą padalinį: 
 

Kuruojami universiteto padaliniai Atsakingi darbuotojai 

Elektros ir elektronikos fakultetas 
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas 
Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas 
Medžiagų mokslo institutas 
Informatikos fakultetas 
 

NIVC Technologijų perdavimo projektų 
vadovas 
Robertas Armonaitis 

 
Cheminės technologijos fakultetas 
Statybos ir architektūros fakultetas 
Aplinkos inžinerijos institutas 
Maisto institutas 
Architektūros ir statybos institutas 

 
NIVC Technologijų perdavimo projektų 
vadovas 
Dr. Tadas Prasauskas 

Ekonomikos ir verslo fakultetas 
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas 
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas 

NIVC Technologijų perdavimo specialistė 
Sandra Žalgevičienė 

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas 
Sveikatos telematikos mokslo institutas 
Mechatronikos institutas 
Biomedicininės inžinerijos institutas 

NIVC Technologijų perdavimo specialistas 
Giedrius Žukauskas 

 
KTU NIVC 
K. Baršausko g. 59, LT-51423 Kaunas 
e. p. nivc@ktu.lt 
 
  
 

 

  

 


