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„InoStartas“ 

Kvietimo tikslas:

Investuoti į naujų aukštos 
pridėtinės vertės (APV) produktų 
kūrimo veiklas ir sudaryti 
sąlygas tyrėjams dalyvauti 
įmonių MTEP veiklose, skatinti 
intelektinę nuosavybę, 
ankstyvąją sukurtų naujų 
produktų bandomąją gamybą, 
parengimą rinkai“ (Vidurio ir 
vakarų Lietuvos regionas)

Remiamos 
veiklos:

▪Taikomųjų mokslinių 
tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros 
veiklos (MTEP)

▪Patentavimo veikla

▪Projekto metu sukurto 
produkto parengimu 
rinkai veikla



MTEP VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO ETAPAI

Fundamentinių 
žinių įgijimas

Žinių 
taikymo 

koncepcijos 
formulavimas

Koncepcijos 
įgyvendina-

mumo
įrodymas / 
patvirtini-

mas

Maketo 
(modelio), 

meno 
objekto 
projekto 

kūrimas ir 
testavimas

Maketo 
(modelio) 

patikrinimas 
imituojant 

realias 
sąlygas, 
meno 

objekto 
projekto 

pristatymas 
visuomenei

Prototipo 
(bando-
mosios

versijos) 
kūrimas

Prototipo 
(bandomosios 

versijos) 
demonstra-

vimas

Bandomosios 
partijos 
gamyba 
(versijos 
galutinis 

išbandymas)

Sukurto 
naujo 

produkto 
įvertinimas 
(bandomieji 

sukurto 
naujo 

produkto 
pavyzdžiai, 

įvertinti 
vartotojo ir 

(arba) 
užsakovo)

Fundamentiniai 
moksliniai 

tyrimai

Taikomieji 
moksliniai 

tyrimai

Eksperimentinė
plėtra

Inovacijos

• Nustatant MTEP veiklos technologinį 
parengties lygį (TPL),  vadovaujamasi 
Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros etapų 
klasifikacijos aprašu (nuoroda)

Įdiegimas į rinką, meno objekto kūrimas

1 TPL 2 TPL 3 TPL 4 TPL

5 TPL

6 TPL 7 TPL 8 TPL

9 TPL

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.426659/asr


MTEP KRITERIJAI
pagal Frascati vadovo 2015 m. redakciją (nuoroda)

Egzistuoja mokslinė 

arba technologinė 

problema, kuriai 

spręsti žinios nėra 

viešai prieinamos, ir 

(arba) dar netaikytos 

egzistuojančios 

žinios, atitinkamame 

pramonės sektoriuje, 

kurios sprendimui 

reikalingas 

projektas. 

MTEP projekto 

tikslas turi būti 

naujos koncepcijos 

ar idėjos, 

tobulinančios 

esamas žinias. 

Projekto MTEP 

veiklas vykdo 

atitinkamos 

kompetencijos 

tyrėjai, potencialiai 

galintys dalyvauti ir 

vykdyti numatytas 

veiklas bei pasiekti 

rezultatus. 

Egzistuoja rezultatų, 
kaštų, laiko/terminų 
neapibrėžtumo 
rizika, tai reiškia, jog 
MTEP projektai yra 
tikrai rizikingi ir gali 
susidurti su 
sunkumais, jog 
nepavyks įgyvendinti 
susiplanuotas 
veiklas.

Projektų veiklų 

aprašymui būdinga 

nuosekli loginė 

struktūra. MTEP 

veikla vykdoma 

pagal nustatytą 

planą. Projekte 

numatyta problema, 

tikslas, uždaviniai, 

veiklos, ištekliai, 

rezultatai.

Įgyvendinant MTEP 

veiklas, jos turėtų 

būti 

dokumentuojamos, 

taip sudarant 

galimybę jas 

perduoti, užtikrinant 

jų panaudojimo 

galimybę teoriniame 

ir praktiniame 

lygmenyje.

NAUJA KŪRYBIŠKA NEAPIBRĖŽTA SISTEMINGA PERDUODAMA 
IR (ARBA) 

ATKARTOJAMA

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-vadovas-2015_9789264286290-lt


PATENTAVIMO IR PRODUKTO 
PARENGIMO RINKAI VEIKLOS

PATENTAVIMAS

PRODUKTO 
PARENGIMAS 
RINKAI

Veikla, skirta patentinės paraiškos 
pateikimui ir patento gavimui

Inovacinė veikla, vykdoma užbaigus 
projekto MTEP veiklas iki sukurto 
produkto gamybos pradžios, reikalinga 
parengti produktą pardavimui, pvz., 
sukurto produkto bandymai ir 
standartizavimas, gamybinių pajėgumų 
projektavimas, vartotojo instrukcijų 
parengimas ir pan.



Finansavimas skiriamas 
Vidurio ir vakarų Lietuvos
(VVL) regionui

FINANSAVIMO TERITORIJA

Nefinansuojama 
teritorija



FINANSAVIMO TERITORIJOS NUSTATYMAS

Kai projekto veiklų vykdymui nėra reikalinga laboratorija / įranga, 
įranga yra mobili, projekto išlaidos priskiriamos VVL regionui pagal tai, kur 
yra įmonės registracijos vieta ir projekto veiklų vykdymo vieta (registracijos ir 
projekto veiklų vykdymo vieta turi sutapti)*. 

Kai projekto veiklų vykdymui reikalinga stacionari laboratorija / 
įranga, projekto išlaidos priskiriamos VVL regionui pagal tai, kur yra 
infrastruktūra, t. y. įmonės / padalinio veiklos vykdymo vieta ir projekto 
vykdymo vieta sutampa.*

*Projekto partneriams taikomi tokie patys principai, kaip ir pareiškėjui.

Pagrindžiantys dokumentai: Patalpų nuosavybės / nuomos
dokumentai, registruoti Registrų centre (RC). Patalpos turi būti
pritaikytos projekte vykdomai veiklai; Įrangos sąrašas.

Pagrindžiantys dokumentai: Įmonės registracijos vietą
patvirtinantis dokumentas; Patalpų nuosavybės / nuomos
dokumentai, registruoti Registrų centre (RC). Patalpos turi būti
pritaikytos projekte vykdomai veiklai.



TINKAMI PAREIŠKĖJAI 
(PARTNERIAI)

- PAREIŠKĖJAI – labai mažos, mažos 

ir vidutinės įmonės (MVĮ), didelės 

įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. 

Pareiškėjas turi atitikti pradedančiojo 

inovatoriaus apibrėžimą*

- PARTNERIAI – MVĮ, kai pareiškėjas 

didelė įmonė; mokslo ir studijų 

institucijos (toliau – MSI), MVĮ ar 

didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ

*Pradedantysis inovatorius –

pareiškėjas PĮP pateikimo dieną 

vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus, 

kurio veiklos pajamos nuo veiklos 

registravimo dienos iki PĮP pateikimo yra 

ne mažesnės kaip 3.000,00 (trys 

tūkstančiai) eurų arba vykdantis veiklą 

ilgiau kaip 1 metus, bet neturintis 

patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino 

MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP 

veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per 

paskutinius finansinius metus iki PĮP 

pateikimo yra ne mažesnės kaip 

3.000,00 (trys tūkstančiai) eurų.



FINANSAVIMO DYDIS

InoStarto projektams įgyvendinti skiriama iki 1 800 000 Eur

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma 
patentavimo veiklai 

iki 30 000 Eur

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma 
sukurto produkto parengimo rinkai veiklai

iki 80 000 Eur

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo suma 200 000 Eur

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo suma 40 000 Eur



FINANSAVIMO INTENSYVUMAS

MTEP veiklai

Patentavimo ir produkto 
parengimo rinkai veikloms

MTEP veikla Didelė įmonė
be partnerio/su 
partneriu*

Vidutinė įmonė
be partnerio/su 
partneriu*

L. Maža ar 
maža įmonė
be partnerio/su 
partneriu*

MT 50 / 65 proc. 60 / 75 proc. 70 / 80 proc.

EP 25 / 40 proc. 35 / 50 proc. 45 / 60 proc.

* Padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento 25 straipsnio 6 
dalies b punkto (i) dalyje nurodytos sąlygos. 15 procentinių punktų.

Iki 85 proc. nuo tinkamų 
finansuoti veiklos išlaidų

Reglamentas (ES) Nr. 651/2014

Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013
teikiama de minimis pagalba



KITI REIKALAVIMAI PROJEKTUI

Projektų veiklų pradžia – ne anksčiau nei PĮP pateikimas

Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti per 1 mėnesį nuo 
projekto sutarties pasirašymo dienos

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip
18 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Projekto veiklos turi atitikti sumaniosios specializacijos 
nuostatas ir Koncepcijos* prioriteto įgyvendinimo tematiką

Projekto parengtumo reikalavimas - turi būti parengtas ir kartu 
su PĮP pateiktas MTEP verslo planas

* Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcija (nuoroda)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8b31ef00221011edb36fa1cf41a91fd9?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=0c634bb9-2508-46b6-808a-1e96339cbf74


SUMANI SPECIALIZACIJA

PRIORITETAS
Sveikatos technologijos 
ir biotechnologijos

TEMATIKOS
1. Molekulinės technologijos 
medicinai ir biofarmacijai.
2. Pažangios taikomosios 
technologijos asmens ir 
visuomenės sveikatai.
3. Pažangi medicinos 
inžinerija ankstyvai 
diagnostikai ir gydymui.
4. Saugus maistas ir tvarūs 
agrobiologiniai ištekliai.

PRIORITETAS
Nauji gamybos 
procesai, medžiagos ir 
technologijos

TEMATIKOS
1. Fotonika ir lazerinės 
technologijos.
2. Pažangiosios medžiagos 
ir konstrukcijos.
3. Lanksčios produktų 
kūrimo, gamybos ir procesų 
valdymo, dizaino 
technologijos.
4. Energijos vartojimo 
efektyvumas, išmanumas.
5. Atsinaujinantys energijos
ištekliai.

PRIORITETAS
Informacinės ir ryšių 
technologijos

TEMATIKOS

1. Dirbtinis intelektas, 

didieji ir paskirstytieji 
duomenys, įvairiarūšė 
analizė, apdorojimas ir 
diegimas.
2. Daiktų internetas.
3. Kibernetinis saugumas.
4. Finansinės technologijos 
ir blokų grandinės.
5. Audiovizualinių medijų 
technologijos ir socialinės 
inovacijos.
6. Išmaniosios transporto
sistemos.



MTEP VEIKLŲ TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS 

MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis 
išlaidos

Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų 
vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu

Medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir panašūs produktai, 
priskirtini trumpalaikiam turtui

MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, 
įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo 
sąnaudos

Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis

Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos

Įrangos nuomos išlaidos

Projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos

Ne daugiau nei 50 
proc. tinkamų 

finansuoti išlaidų

Ne daugiau nei 50 
proc. tinkamų 

finansuoti išlaidų

Ne daugiau nei 10 
proc. tinkamų 

finansuoti išlaidų



KITŲ VEIKLŲ TINKAMOS FINANSUOTI 
IŠLAIDOS

Patentavimo veikla

Produkto parengimo rinkai veikla

Patentinės paraiškos pateikimo išlaidos: išlaidos patentiniam 
patikėtiniui ir su patentinės paraiškos pateikimu susiję 
mokesčiai 

Išlaidos susijusios su patento gavimu: išlaidos patentiniam 
patikėtiniui ir su patento gavimu susiję mokesčiai 

Sukurto produkto bandymai ir standartizavimas, gamybinių 
pajėgumų projektavimas, vartotojo instrukcijų parengimas ir 
pan.*

*Produkto dizaino sukūrimo, gamybinės įrangos ar įrankių įsigijimo 
išlaidos netinkamos finansuoti

Vertinimo metu 
nustatoma individuali 

fiksuota suma

Vertinimo metu 
nustatoma individuali 

fiksuota suma

Vertinimo metu 
nustatoma individuali 

fiksuota suma



FIKSUOTŲJŲ SUMŲ 
NUSTATYMAS

▪Pateikti 3 lygiaverčiai 
palyginami komerciniai 
pasiūlymai

▪Nurodytos atliekamos 
paslaugos ir jų rezultatas

▪Fiksuotoji suma 
nustatoma pagal 
mažiausios kainos
komercinį pasiūlymą



IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

MTEP veiklų išlaidos

Produkto parengimo 
rinkai veiklų išlaidos*

Apmokamos deklaruojant faktiškai patirtas 
išlaidas mokėjimo prašymuose

Patentinės paraiškos
pateikimo išlaidos*

* Pateikiamas tik rezultatas.

Išlaidas pagrindžiančių dokumentų (pvz.: pirkimo sutarčių, sąskaitų 
faktūrų ar apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų) pateikti nereikia.

Kilus įtarimams Inovacijų agentūra gali paprašyti pateikti visus išlaidų patyrimą pagrindžiančius dokumentus.

Apmokamos pateikus dokumentus, pagrindžiančius 
patentinės paraiškos pateikimą

Apmokamos pateikus paslaugų suteikimo rezultatą 
pagrindžiančius dokumentus

Apmokamos pateikus dokumentus, pagrindžiančius 
patento gavimą

Patento (ne)gavimo 
išlaidos*

Patirtų išlaidų apmokėjimas

Rezultato apmokėjimas – viskas arba nieko



STEBĖSENOS RODIKLIAI

Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai 
mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

Produkto rodikliai

Paramą dotacijomis gavusios įmonės

Rezultato rodikliai

Privačiosios investicijos, papildančios viešąją 
paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės 
priemonės

Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos 
mokslo tiriamojo darbo vietos

Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš 
tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai 
pateiktų produktų, santykis su skirtomis 
investicijomis

Privaloma pasirinkti ir vieną iš 
subrodiklių:
- Paramą gavusios įmonės (iš kurių: 

labai mažos);
- Paramą gavusios įmonės (iš kurių: 

mažosios);
- Paramą gavusios įmonės (iš kurių: 

vidutinės);
- Paramą gavusios įmonės (iš kurių: 

didelės).

Privaloma pasirinkti ir subrodiklį:
- Privačiosios investicijos, papildančios 

viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)



PROJEKTŲ AKTRANKA

Vertinama balais pagal PFSA 6 dalyje pateiktą metodiką –
projektų atrankos kriterijus

Projektai atrenkami konkurso būdu, t. y. finansuojami 
surinkusieji daugiausiai balų

Projektas nefinansuojamas, jei atrankos kriterijų vertinimo metu 
surenka mažiau nei 50 balų



*Neatitikus nors vieno specialiojo ar bendrojo kriterijaus PĮP atmetamas

PROJEKTŲ AKTRANKOS KRITERIJAI

Kriterijaus tipas Kriterijus

Didžiausia
s galimas 
kriterijaus 
balas

Kriterijaus 
svorio 
koeficientas

Specialusis*
Projekte suplanuotos veiklos atitinka Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų 
(sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo koncepcijos nuostatas ir bent vieno šios 
Koncepcijos prioriteto įgyvendinimo tematiką.

Specialusis* Pareiškėjas atitinka pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą.

Prioritetinis
Projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų komercinimo 
potencialas 5 7

Prioritetinis

Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaigos įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto 
įgyvendinimo metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su 
tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis. 5 5

Prioritetinis
Projekto įgyvendinimo metu sukurto (-os) produkto (inovacijos) 
reikšmingumo lygis 5 4

Prioritetinis
Įmonėje sukurtų pilnų etatų, skirtų tyrėjams dalyvauti įmonių 
MTEP veiklose, skaičius projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus 
po projekto įgyvendinimo 5 4



TYRĖJŲ DARBO VIETOS

Įmonėje sukurtų pilnų etatų, skirtų tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, 
skaičius projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo

Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama projekto pabaigoje. Imamas
metinis MTEP visos darbo dienos ekvivalentas už paskutinius
projekto įgyvendinimo metus.

Stebėsenos rodiklis

Naudos ir kokybės vertinimo kriterijus

Įvertinama, kiek pilnų etatų įmonėje sudarys etatai, skirti
tyrėjams, dalyvaujantiems MTEP veiklose projekto įgyvendinimo
metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo.

Nurodomas tik n-
aisiais metais naujai
įdarbintų tyrėjų
skaičius

Nurodomas tik n+1 
metais naujai
įdarbintų tyrėjų
skaičius

Nurodomas tik n+2 
metais naujai
įdarbintų tyrėjų
skaičius

Nurodomas tik n+3 
metais naujai
įdarbintų tyrėjų
skaičius



SU PĮP TEIKIAMI DOKUMENTAI

▪ Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – Administravimo taisyklės) 1 priedo 1 priedas „Partnerio 
deklaracija“, jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais);

▪ Administravimo taisyklių 1 priedo 2 priedas „Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą“, jei projektas
įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais);

▪ Administravimo taisyklių 1 priedo 4 priedas „Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą
(išskyrus de minimis)“;

▪ Užpildytas šio PFSA 4 priedas „Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti,
pateikimo lentelė“, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams
įvertinti;

▪ MTEP verslo planas (kartu su priedais 1A (MTEP veiklai), 1B (patentavimo ir produkto parengimo rinkai veikloms) ir
Finansinis planas);

▪ Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (ir partnerio, jei projektas įgyvendinamas su partneriu);

▪ Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos esančias
kainas ir kita);

▪ Finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą)
pagrindžiantys dokumentai;

▪ Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais);

▪ Jei projekto veikla (-os) finansuojamos pagal Reglamentą (ES) 1407/2013, užpildytas šio PFSA 5 priedas, kuriame
pateikiama „Vienos įmonės“ deklaracija;

▪ Jei pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei 1 metus arba neturi patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų,
kartu su teikiamais dokumentais privalo pateikti tarpinius patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus ar kitus
pareiškėjo pajamas patvirtinančius dokumentus.



TERMINAI

2022-12-23 2023-03-31 17:00
2023-07-12 
(70 d. d.)

GALIMA 
PROJEKTO 
PRADŽIA

Nuo PĮP 
registravimo 
dienos

Kvietimo 
pabaiga

Kvietimo 
pradžia

Vertinimo 
terminas

Sutarčių 
pasirašymas

Per 22 d. d. 
po įsakymo

Projekto 
įgyvendinimas

Per 18 mėn.

Projekto 
tęstinumas

3 (5) metai po 
projekto pabaigos

PROJEKTO 
PABAIGA

PRIVALOMA 
PROJEKTO 
PRADŽIA

1 mėn. po 
sutarties 
pasirašymo

GAUTOS 
PAJAMOS IŠ 
SUKURTŲ 

PRODUKTŲ



KONSULTAVIMAS

Susisiekite:

Inovacijų agentūros

Kontaktinis centras

tel. +370 700 77 055

Mokslo ir inovacijų projektų 
skyrius

tel. +370 618 09 348

El. paštas: 
inostartas@inovacijuagentura.lt

Visi kvietimo dokumentai (sąlygos
ir priedai pildymui) patalpintos
Inovacijų agentūros tinklalapyje

mailto:mailtoinostartas@inovacijuagentura.lt
https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/inostartas.html


www.inovacijuagentura.lt 
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