
 

 

 

  

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 

Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-K-851 „INOČEKIAI“ 

 

Įmonės paraiška 

MITA‘i 

Remiama veikla: 
1. inovacinių čekių, skirtų techninių 
galimybių studijoms MTEP 
darbams, teikimas (būtinas 
bendradarbiavimas su  MSI); 
2. inovacinių čekių, skirtų 
projektams, turintiems EK 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 
(būtinas bendradarbiavimas su  
MSI). 

        Pareiškėjai: 
 Pradedantysis inovatorius: 
pareiškėjas veiklą vykdo ne ilgiau 
kaip 1 metus arba neturi patirties 
MTEP srityje, ir jo pajamos ne 
mažesnės kaip 3 tūkst. Eur 

 Brandusis inovatorius: 
pareiškėjas veiklą vykdo daugiau 
kaip 1 m., turi patirties MTEP 
srityje ir pajamos ne mažesnės 
kaip 10 tūkst. Eur; 

 Juridiniai asmenys, turintys 
Europos Komisijos suteiktą 
Kokybės ženklą („Seal of 
Excellence „). 
 

Teigiamas įvertinimas 

 

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 

 

 
 Finansavimo intensyvumas (pagal gavėjo statusą) 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Įmonė, gavusi Inovacinį čekį + KTU = bendradarbiavimas pagal MTEPI paslaugų sutartį 

MTEPI paslaugų sutartis: 

 Techninių galimybių studijoms atlikti; 

 Mokslinių tyrimų paslaugoms atlikti; 

 Eksperimentinės plėtros veikloms atlikti. 

Sutarties derinimas 

SUTARTĮ DERINTI SU ATSAKINGU KTU NIVC DARBUOTOJU 

Patvirtinta ir pasirašyta sutartis 

SĖKMINGAS VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

MITA + Įmonė = Inovacinis čekis 


