
Nr. Klausimas Atsakymas/-ai
Pareiškėjo/partnerių tinkamumas

1
Esame įvykdę MTEP veiklas ir sėkmingai užbaigėme „Inostartas“ kvietimo įgyvendinimą, t.y. buvo sukurtas 
prototipas ir atlikti tyrimai. Ar ta pati įmonė tolesnio produkto vystymo įgyvendinti nebegali, nes jau turime patirties 
su MTEP veiklomis? Turi būti kuriama nauja įmonė?  

Ilgiau nei 1 metus veikiančiai įmonei, kuri turi patirties MTEP veiklose, ši priemonė netinkama. Pažymime, kad šių metų I ketv. 
planuojama paskelbti kvietimus „InoPažanga“ ir „InoBranda“, pagal kuriuos bus finansuojami MTEP patirties turinčių įmonių 
projektų įgyvendinimo planai (PĮP). 

2
Ar galima įsteigti įmonę dabar ir pretenduoti į projekto finansavimą iki kovo mėnesio? Taip, jei įmonė atitiks pradedančiojo inovatoriaus apibrėžime nustatytą reikalavimą, t.y. įmonės veiklos pajamos nuo veiklos 

registravimo dienos iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 eurų. Taip pat pareiškėjas turi atitikti kitus Projektų 
finasavimo sąlygų apraše (PFSA) nustatytus reikalavimus.

3
Ar MB (mažoji bendrija) yra tinkama forma projektui? Taip, mažoji bendrija būtų tinkamas pareiškėjas „InoStarto“ kvietime, jei atitiktų visus PFSA nustaytus reikalavimus, taikomus 

pareiškėjui.

4
Ar gali „InoStartui“ teikti A įmonė, o „InoPažangai“ (ar kitiems panašiems projektams) teikti kita B įmonė, jei A ir B 
įmonės yra susijusios, t.y. akcininkai tie patys, arba keli, arba vienas akcininkas tas pats?

Kol kas nėra patvirtintas „InoPažangos“ finansavimo sąlygų aprašas, tačiau tikimės, kad toks apribojimas nebus numatytas, 
„InoStarto“ ir „InoPažangos“ pareiškėjai galės būti susijusios įmonės.

5
Pagal ką nustatoma, ar įmonė vykdė MTEP veiklas ar ne? Įmonės patirtis MTEP veiklų vykdyme nustatoma pagal įgyvendinamus (-intus) MTEP projektus ir pagal Lietuvos statistikos 

departamentui deklaruotas išlaidas MTEP.
6 Ar svarbu iš kokių veiklų įmonė gavo pajamas (3000 eur)? Reikalavimo gautų pajamų pobūdžiui nėra. Pajamos turi būti gautos iš įmonės veiklos.

7
Ar įmonė gali būti veikianti virš 3 metų? Pareiškėjo įmonė gali būti veikianti virš 3 metų, tačiau turi atitikti pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą, pateiktą PFSA 

1.2.14 p., t. y. turi būti neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendinęs MTEP projektų ir (ar) nevykdęs MTEP veiklų).

8
Ar veikla pagal verslo liudijimą ir individuali veikla yra tinkama veikla, jei pajamos per metus iš verslo sugeneravo 
daugiau nei 3 000 eurų?

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Pareiškėjas 
turi atitikti pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą, pateiktą PFSA 1.2.14 p. Fiziniai asmenys, veikiantys pagal verslo liudijimą 
ar vykdantys individualią veiklą, nebūtų tinkami pareiškėjai.

9
Jeigu įmonė veikia ilgiau nei 1 metus, bet 2021 m. pirko MTEP paslaugą už pvz. 100 eurų konsultacijai, ir deklaravo 
tai Statistikos departamente, bet 2022 m MTEP išlaidų nedeklaravo, ar tai reiškia, kad įmonė vykdo MTEP veiklą, ar 
ne?

Pareiškėjų patirtis vertinama pagal Lietuvos statistikos departamentui deklaruojamas išlaidas MTEP. Jei išlaidos deklaruotos, 
bus vertinama, kad įmonė vykdė MTEP veiklą ir neatitinka PFSA 1.2.14 p. pateikto pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimo, t. y. 
nebūtų tinkamas pareiškėjas pagal šį kvietimą. 

10

Ar įstatinis kapitalas arba akcininkų paskolos laikomos pajamomis ? Ne, įstatinis kapitalas ir akcininkų paskolos nėra laikomos pajamomis. Vertinamos pareiškėjo pajamos, gautos iš įmonės 
veiklos (nuo veiklos registravimo dienos iki PĮP pateikimo dienos, jeigu pareiškėjas veikia trumpiau kaip metus, arba 
paskutinių finansinių metų iki PĮP pateikimo pajamos, jeigu pareiškėjas veikia ilgiau kaip metus, bet neturi MTEP patirties).

11

Kokią įtaką projekto vertinimui daro įmonės finansiniai rodikliai? T.y. jei vienos įmonės apyvarta iki metų 3 000 
eurų, o kitos 45 000 eurų? 

Visi pareiškėjai turi PFSA nustatytą reikalavimą, t. y. atitikti pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą: „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“. 
Įmonės finansiniai rodikliai būtų vertinami nuosavo įnašo į projekto tinkamas finansuoti išlaidas kontekste, jei įmonė planuotų 
finansuoti nuosavą įnašą savo nuosavomis lėšomis.

12

Jei dirbau, kaip freelanceris, ir noriu įsteigti šiais metais įmonę, ar atitikčiau kriterijus? Pagal PFSA 2.2.1. p. „Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), didelės įmonės, kai 
bendradarbiauja su MVĮ. Pareiškėjas turi atitikti pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą." PFSA 1.2.14 p. apibrėžia 
pradedančiojo inovatoriaus sąvoką, t.y. „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“.

13
Jeigu įmonė yra dviejų metų ir vykdė MTEP veiklą (buvo partneris, ne projekto lyderis), ar tai yra netinkamas 
pareikškėjas šiam kvetimui?

Tokia įmonė šiame kvietime nebūtų tinkamas pareiškėjas. Atkreipiame dėmesį, kad įmonėms, veikiančioms ilgiau nei 1 metus 
ir turinčioms patirties MTEP veiklų vykdyme, 2023 metų I ketvirtį planuojama skelbti kvietimus „InoPažanga“ ir „InoBranda“.

14
Jeigu labai maža įmonė, įkurta pvz. šių metų pradžioje, ir dar nespėjo gauti 3000 Eur pajamų, ar ji bus iš karto 
atmesta?

Šį reikalavimą pareiškėjas turi atitikti jau projekto įgyvendinimo plano (PĮP) pateikimo metu, t. y.  veiklos pajamos nuo veiklos 
registravimo dienos iki PĮP pateikimo turi būti ne mažesnės kaip 3 000,00 (trys tūkstančiai) eurų. Neatitikus šios reikalavimo, 
projektas bus pripažintas netinkamu finansavimui gauti.

15

Jeigu pareiškėjo EVRK. priskiriamas prie žemės ūkio veiklų, ar pareiškėjas gali teikti paraišką šio kvietimo atveju? 
Finansavimas būtų prašomas inovatyvių technologinių sprendimų kūrimui.

Atkreiptinas dėmesys, kad vertinama projekto įgyvendinimo metu planuojamo sukurti produkto sritis, o ne pareiškėjo įmonės 
dabartinės veiklos sritis. Tačiau pažymėtina, kad finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjo ir partnerio projekto veikloms 
visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407) ir veiklas, Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 
dalyse ir 25 straipsnyje nustatytus apribojimus (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=HU) bei Reglamento (ES) Nr. 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse 
nustatytus atvejus (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021R1058). Atkreiptinas dėmesys, kad 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 neremiamos veiklos netinka tik tuo atveju, kai prašoma finansuoti patentavimo ar 
produkto parengimo rinkai veiklas.

16
Ar partneriams taikomas reikalavimas, kad būtų sunkumų nepatirianti įmonė?  Ar partneriams yra kokie nors 
reikalavimai apyvartai?

Taip, partneris, kaip ir pareiškėjas negali būti priskiriamas nunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte. Projekto partneriui nėra nustatyti minimalios veiklos pajamų sumos reikalavimai. Tačiau 
partnerystė projekte turi būti pagrįsta.



17

Jei pareiskejas yra nauja imone, kuri įsteigta metus laiko, turi 3 000 eur pajamų, taciau yra nuostolinga (nuostolis 
viršija pusę įstatinio kapitalo), bet skaiciuojant kartu su susijusiomis įmonemis nelaikoma sunkumus patiriancia 
(susijusios įmonės ir jų kapitalas bendrai skaičiuojant „ištraukia“ į sunkumus nepatiriančios įmonės statusą) - ar toks 
pareiškėjas bus tinkamas teikti PĮP?

Sunkumų (ne)patyrimas vertinamas tiek pareiškėjo, tiek susijusių įmonių grupės lymenyje, jei susijusios įmonės veikia ilgiau 
kaip 3 m. Nei pareiškėjas, nei įmonių grupė neturi patirti sunkumų.

18
Ar partneriai irgi turi būti tik iš VVL regiono? Taip, partneriams taikomas šis reikalavimas, t. y. visos projekto veiklos (ir pareiškėjo, ir partnerių) turi būti įgyvendinamos 

Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

19
Ar partneris, vykdęs MTEP veiklas, yra tinkamas kaip projekto partneris? Partneriui veiklos ribojimas dėl MTEP veiklos vykdymo nėra taikomas, t. y. partneris gali būti vykdęs ar vykdantis MTEP 

veiklas.

20
Jei MSI yra iš Vilniaus regiono, bet turi filialus ir VVL regionuose (Šiauliai, Kaunas), ar gali šių filialų VVL regionuose 
atstovai būti projektų pareiškėjo partneriais?

Gali, jei projekto veiklos bus vykdomos VVL regione, t. y. projektui bus naudojama partnerio VVL regione turima laboratorija 
ar stacionari įranga.

21

Prašome patikslinti, jeigu paraiška yra teikiama su partneriu: • Ar partneris turi taip pat atitikti pareiškėjams 
keliamus reikalavimus • Ar vertinamas partnerio sunkumų patyrimas ir ar jeigu partneris patiria sunkumų, jam gali 
būti skiriamas finansavimas ? • Jeigu pareiškėjas/ partneris yra sunkumų patirianti įmonė, tačiau vertinant verslo 
subjektą su susijusiomis įmonėmis, verslo subjektas nėra laikomas sunkumų patiriančiu, ar šiuo atveju finansavimas 
gali būti skiriamas pareiškėjui/ partneriui?

Reikalavimo, jog partneris turi atitikti pardedančiojo inovatroriaus apibrėžimą, nėra. Partneris negali būti sunkumų patirianti 
įmonė, taip pat sunkumų negali patirti ir ūkio subjektas  (susijusių įmonių grupė) (taikoma ir pareiškėjui, ir partnerio).

22
Ar tas pats partneris (pvz., MSI) gali būti partneriu neribotame skaičiuje paraiškų? Ar apribojimas dėl 1 paraiškos 
pateikimo taikomas tik pareiškėjui?

Taip, apribojimo partneriui dalyvauti keliuose projektuose, kaip partneriui, nėra.

23
Ar partneris gali būti iš kitų ES šalių? Partneris galėtų būti užsienyje registruotas subjektas, jei VVL regione turi filialą ir patalpas, kuriose būtų projektui reikalinga 

laboratorija  ar stacionari įranga.

24

VU ir VGTU kaip partneris paraiškoje dalyvauti negali, nes ne VVL? Pagal „InoStarto“ kvietimą partneriais galėtų būti  mokslo ir studijų institucijų (toliau - MSĮ) filialai, jei projektui reikalinga jų 
turima laboratorija ar stacionari įranga. Tokiu atveju MSĮ gali būti neregistruota VVL, tačiau turi turėti patalpas (kuriose yra 
laboratorija ar stacionari įranga), būtinas projekto veikloms, esančias VVL regione (registruotas Registrų centre).

Veiklų tinkamumas

25

Ar Inostartas is esmės savo koncepcija tokia pati priemonė, kaip anksčiau buvusi Intelektas? Priemonė savo esme panaši į praėjusiame finansavimo laikotarpyje buvusias priemones „Intelektas. Bendri mokslo–verslo 
projektai" ar „Eksperimentas", tačiau „InoStarto" kvietime nefinansuojama pastabų statyba, rekonstrukcija, kapitalinis 
remontas ir įrangos įsigijimas (tačiau tinkamos jų nusidėvėjimo išlaidos projekto poreikiams). Taip pat „InoStarte" gali būti 
vykdomos papildomos veiklos - patentavimas ir projekto metu sukurto produkto parengimas rinkai.

26

Kaip bus identifikuojima ir vertinama, kur vykdomos veiklos (t. y. vakarų ir vidurio Lietuvoje)? Veiklų įgyvendinimą VVL regione turėtų pagrįsti pareiškėjas Projekto įgyvendinimo plane (PĮP). Veiklos vykdymo vieta 
nustatoma pagal įmonės registravimo ir projekto vykdymo teritoriją. Pareiškėjas turėtų vykdyti projekto veiklas ir būti 
registruotas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (VVL). Pareiškėjas galėtų būti registruotas Sostinės regione, o projekto veiklas 
vykdyti VVL tik tokiu atveju, jei pareiškėjas turi padalinį VVL regione, t. y. disponuoja projekto MTEP veiklų vykdymui 
būtinomis laboratorijų patalpomis ir (ar) įranga  (pateikiant patalpų, kuriose patalpinta įranga, nuosavybės/nuomos 
dokumentus, įrangos sąrašą, o teisė į patalpas (nuosavybės, nuomos) turi būti registruota Registrų centre).

27

Jeigu įmonė registruota VVL regione, bet tyrėjų laboratorija yra Vilniuje (t. y. nuomojamos patalpos tyrėjams 
Vilniaus moksliniame centre, nes kitur Lietuvoje nėra tokių prietaisų/patalpų), galima gauti finasavimą?

Jei projekto veiklos bus vykdomos ne VVL regione, toks projektas neatitiktų PFSA 2.3.1 p., kuriame nustatyta, kad „visos 
projekto veiklos (ir pareiškėjo, ir partnerių) įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“  ir nebūtų tinkamas finansuoti. 
Atkreiptinas dėmesys, kad VVL regione veikiantis pareiškėjas ar partneris pagal PFSA gali įsigyti paslaugas iš Sostinės regione 
įsikūrusių ir veikiančių įmonių.

28
Ar yra reikalavimai, nuo kada įmonė turi būti registruota VVL regione ir ar įmonė gali pakeisti registracijos vietą po 
projekto? 

Tam, kad įmonė galėtų pretenduoti į finansavimą, VVL regione ji turi būti registruota iki PĮP pateikimo datos. Poprojektinės 
stebėsenos laikotarpiu (3 metus l.mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir 5 metus - didelėms) įmonės registracijos vieta 
turi išlikti VVL regione.

29 Ar galima projekto metu kurti kelis paralelinius produktus? Taip, projekto įgyvendinimo metu galima siekti sukurti kelis produktus (prototipus).

30

Gal galėtumėte paaiškinti PFSA 7.2. p. nuostatą  - „Projekto metu sukurtas prototipas (-ai) ar bandomosios partijos 
produktai 3 metus (kai projekto vykdytojas turi labai mažos įmonės, mažos įmonės arba vidutinės įmonės statusą) 
ar 5 metus (kai projekto vykdytojas turi didelės įmonės statusą) gali būti naudojami tik tolesnėms MTEP veikloms ar 
demonstravimui. Ar tai reiškia, kad pvz., sukūrus prototipą (ar bandomosios partijos produktą) Inostarto projekto 
lėšomis ir paskui jį savarankiškai ištobulinus iki galutinio produkto (pvz., savo lėšomis), reikės laukti tris metus, kad 
būtų galima jį realiai komercializuoti/pardavinėti..? Jeigu ne, tuomet ką realiai riboja ši nuostata?“

PFSA 7.2 p. nuostata reikškia, kad sukurtą prototipą galima naudoti tolesniam tobulinimui arba demonstravimui, bet negalima 
paties prototipo parduoti. Tačiau prototipo pagrindu sukurtus produktus ne tik galima, bet ir būtina komercializuoti (numatytas 
privalomas siekti stebėsenos rodiklis „Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai 
pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis").

31

Kokio TPL lygio idėja turi būti norint teikti paraišką? Iki kokio TPL turi būti išvystyta pasibaigus projektui? Pagal  „InoStartas“ kvietimą finansuojamos veiklos nuo 2 technologinės parengties lygio (TPL). Naudos ir kokybės vertinimo 
balai  suteikiami nuo pasiekto 4 TPL prieš pradedant projekto veiklas. Daugiau apie suteikiamus naudos ir kokybės vertinimo 
balus nurodyta PFSA 6 dalyje. Projekto įgyvendinimo metu pasiekti privaloma 6 TPL. Finansuojama priemonės lėšomis iki 9 
TPL.

32
Ar bakalauro išsilavinimas yra pakankamas? PFSA 1.2.19 p. nurodoma, kad „Tyrėjas –  asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą arba bent 3 metų MTEP veiklų vykdymo 

patirtį“.

33
Ar yra būtina patentuoti savo idėją? Pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą (PFSA) nėra privaloma patentuoti savo idėją. InoStarto kvietimo projekte būtina 

įgyvendinti MTEP veiklas (jos yra privalomos). Patentavimo ir produkto parengimo veiklų projekte gali nebūti.

34
Ar yra galimybė, kad kvietimo biudžetas didės? 1 800 000 yra kvietimo biudžetas šiuo metu. Galimas finansavimas 
max 200 000. Tokiu atveju paramą gaus apie 10 įmonių. Ar bus kažkoks rezervistų sąrašas?

Šiuo metu informacijos, kad LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija numato sudaryti rezervinį projektų sąrašą, neturime.



35
Ar vertinant paraiškas bus skiriamas prioritetas įmonėms, kurios veikia iki metų ar į tai nebus atsižvelgta? Prioritetinis kriterijus, kuriuo būtų skiriami balai iki vienų metų veikiančioms įmonėms, „InoStarto“ priemonėje nenumatytas. 

Visi pareiškėjai turi atitikti pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą ir tai yra specialusis kriterijus, kurį atitikti privaloma.

36
Kaip vertinamas produkto naujumas rinkos lygmeniu? Kas šiuo atveju apibrėžiama, kaip rinka? Lietuvos teritorija? 
Baltijos valstybės? ES teritorija?

Projekto metu kuriamo produkto naujumas vertinamas, vadovaujantis Oslo vadovu. Pažymėtina, kad rinka gali būti 
suprantama ir kaip geografinė rinka (vietinė, tarptautinė), ir kaip pramonės šaka. Vertinimo metu bus atsižvelgiama į 
konkretaus kuriamo produkto specifiką.

37
Kaip bus įvertinamos pajamos, gautos įmonės būtent iš projekto metu sukurto produkto? Kokių dokumentų 
pagrindu?

Pajamos, gautos iš projekto metu sukurto produkto, bus vertinamos pagal kartu su ataskaitomis po projekto finansavimo 
pabaigos pateiktus tai pagrindžiančius dokumentus (sąskaitos-faktūros, pažymos  ir kt.).

38
Ar projekto partnerio pajamos gali būti įskaitytos į rodiklio „Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai 
projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis“ reikšmę?

Į šio stebėsenos rodiklio reikšmę gali būti įskaitytos tik projekto vykdytojo pajamos iš projekto metu sukurtų produktų. 
Partnerių pajamos į rodiklio reikšmę neįskaičiuojamos.

39
Ar sukurta darbo vieta gali būti nuotolinė tyrėjui - visoje LT , UA,  ES? Sukurtai nuotolinei darbo vietai teritorijos priskyrimas neprivalomas, tačiau tyrėjas turi būti įdarbintas pareiškėjo įmonėje.

40

Ar reikia sukurti naujas darbo vietas, ar skaičiuojami prie projekto dirbsiantys jau įmonėje darbuotojai? Tiek stebėsenos rodiklio „Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos“ pasiekimui, tiek prioritetinio 
kriterijaus „Įmonėje sukurtų pilnų etatų, skirtų tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skaičius projekto įgyvendinimo metu 
ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo" vertinimui skaičiuojamos naujai sukurtos tyrėjų darbo vietos.

41
Kas yra laikoma sukurta darbo vieta, t.y. ar tai turi būti pilnu etatu dirbantis tyrėjas? Tyrėjų skaičių nustatysime pagal pilno etato metinį ekvivalentą, t. y. 1 etatas - kai dirba vienas tyrėjas pilnu etatu ar keli 

tyrėjai, kurių bendra darbo laiko suma yra lygi 1 etatui.

42

Ar privaloma sukurti darbo vietas ir kiek balų suteikiama už planuojamas sukurti darbo vietas? Įmonėje sukurtų pilnų etatų, skirtų tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skaičius projekto įgyvendinimo metu ir per 3 
metus po projekto įgyvendinimo yra prioritetinis atrankos kriterijus, pagal kurį projektui daugiausia gali būti skiriami 5 balai 
(svorio koeficientas 4). Atkreipiame dėmesį, kad „Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos“ 
taip pat yra vienas iš privalomų projekto stebėsenos rodiklių.

43
Kas nutinka, jei planuota MTEP veikla visgi nepasiekia planuotų rezultatų (inovacija buvo bandyta sukurti, bet tai 
nepavyko)?

Jei projekte nepavyko pasiekti numatyto rezultato  dėl MTEP veiklų nesėkmės, kiekvienas atvejis būtų vertinamas individualiai. 
Tam tikrais atvejais projektams būtų taikoma PFSA 8.5 punkte nustatyta tvarka. 

44
Koks bendradarbiavimas su įmone iš kitos ES šalies yra tinkamas? Tinkamas galėtų būti bendradarbiavimas, jei kitos ES šalies įmonė turi tinkamas ir būtinas projekto įgyvendinimui patalpas bei 

įrangą VVL regione ir projekto veiklos bus vykdomos VVL regione.
Išlaidų tinkamumas

45
Kokios galimos konsultavimo išlaidos – ar gali būti konsultacijos dėl įvedimo į rinką, naujo produkto integravimo į 
įmonės veiklą, produkto dokumentacijos rengimui?

Konsultavimo išlaidos turi būti skirtos MTEP veiklų vykdymui.

46

Ar kompiuteriai programavimo komandai priskiriami prie mažaverčio inventoriaus išlaidų? PFSA 5.4.3 p. numatytos tinkamos finansuoti išlaidos „Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, 
mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su 
MTEP veikla, susijusios išlaidos)“ . Pagal 2-ąjį Verslo apskaitos standartą (toliau - VAS)  „Trumpalaikis turtas – turtas, kurį 
įmonė sunaudoja ekonominei naudai gauti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą“ .  Jei pagal įmonės 
apskaitos politiką kompiuteriai nepriskiriami ilgalaikiam turtui (t.y. savikaina mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto 
vieneto savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto grupei), tuomet kompiuteriai galėtų būti priskirti prie mažaverčio 
inventoriaus. Atkreipiame dėmesį, kad pagal 12-ojo VAS 42 punktą minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė negali būti 
dažnai ir be ekonominio pagrindo keičiama. Ji gali būti keičiama, pvz., įvykus reikšmingiems įmonės turto pokyčiams, 
pasikeitus įmonės veiklos pobūdžiui, gamybos ir pardavimų apimtims.

47
Kuo remiantis planuoti darbo užmokesčio (DU) arba komandiruočių išlaidas? Ar ankstesnio finansavimo periodo 
fiksuotaisiais įkainiais (FĮ) (remiantis DU ir komandiruočių išlaidų FĮ ataskaitomis), ar kt. LR teisės ir vidiniais 
instituciniais aktais ?

Darbo užmokestis nustatomas pagal pateiktas pareiškėjo įmonės tos kvalifikacijos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį už 3-6 
mėn. Apgyvendinimo ir komandiruočių išlaidos apmokamos LR Vyriausubės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526. 
Kelionės išlaidoms pagrįsti turi būti pateikti komerciniai pasiūlymai.

48 Ar skiriamas finansavimas projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonėms? Kokiu intensyvumu ? Projekto viešinimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti išlaidos.
49 Ar netiesioginės projekto vykdymo išlaidos yra tinkamos finansuoti? Netiesioginės išlaidos pagal šį PFSA nėra tinkamos finansuoti.
50 Ar galima pirkti MTEP paslaugas iš Vilniuje veikančio universiteto? Taip, paslaugos gali būti perkamos iš Sostinės regione veikiančio tiekėjo.
51 Ar tiekėjas gali būti iš ne ES šalies? Tiekėjas gali būti iš kitų šalių, jei jam nėra taikomos tarptautinės sankcijos.

52
Jei įsigyjamos MTEP paslaugos, ar subrangovas, iš kurio perkamos MTEP paslaugos, gali būti MSI, veikianti ne VVL 
regione?

Paslaugų įsigijimui regiono reikalavimai netaikomi.

53
Jei projekte numatyta 30 000 Eur patentavimui, ar bus galima tą sumą projekto eigoje keisti į kitas išlaidas? Šių išlaidų fiksuota suma bus nustyta vertinimo metu. Išlaidos negalės būti keičiamos, o visa suma bus apmokėta pateiktus 

rezultatą pagrindžiančius dokumentus, nurodytus finansavimo sutartyje.

54
PFSA 2.4.7 p. nurodo, kad tris lygiaverčius pasiūlymus reikia pateikti tik patentavimo ar parengimo rinkai veikloms. 
Ar visgi visoms veikloms reikia trijų komenrcinių pasiūlymų?

Mažiausiai trijų komercinių pasiūlymų reikia fiksuotajai sumai nustatyti (patentavimui ir parengimui rinkai). MTEP veiklos 
išlaidoms pagrįsti užteks pateikti po 1 komercinį pasiūlymą.

55
Jeigu partneris būtų universitetas, ar jo veiklos būtų finansuojamos taip pat dalinai (ne 100%)? Taip, dalinai. Finansavimo intenstyvumas nustatomas priklausomai nuo projekte vykdomų veiklų (moksliniai tyrimai ar 

eksperimentinė plėtra) ir partnerio dydžio (universitetai dažniausiai priskiriami didelės įmonės kategorijai).

56
Ar gali nesusijusių įmonių projektuose dalyvauti tie patys tyrėjai? Ar keliuose projektuose gali dirbti tas pats tyrėjas 
ar projekto vadovas?

Tie patys tyrėjai gali dirbti keliuose projektuose, tačiau bendras jų darbo laikas negali viršyti 1,5 etato. Projektų skaičius 
vienam tyrėjui nėra ribojamas.

57 Ar tyrėjas gali būti ir įmonės vadovas ? Taip, įmonės vadovas dalį savo darbo laiko gali skirti tyrėjo pareigoms, bet neviršyjant 1,5 etato.

58
Jeigu projektui užtenka tik 1 tyrėjo, ar galimybė gauti finansinę pagalbą išlieka reali? Tyrėjų skaičius projekte nėra ribojamas. Ar įmanoma projektą įgyvendinti vienam tyrėjui, vertinama pagal tyrimų planą, jo 

įgyvendinamumo realumą ir rezultatų pasiekimo pagrįstumą.

59
Ar projekto administratorius ir finansininkas yra laikomi projektą vykdančiu personalu? Jeigu ne, tuomet kodėl 
prašoma aprašyti/pagrįsti jų kompetenciją ir atliekamas funkcijas, jeigu iš esmės tai nėra vertinama?

Projekto administratorius ir finansininkas nėra laikomi vykdančiu personalu. Prašoma aprašyti, kad galima būtų įvertinti 
projekto administravimo gebėjimus.

60
Ar darbuotojai turi būti įdarbinti Lietuvoje? Ar galima įdarbinti freelancerius iš užsienio? Ar darbuotojai turi būti 
Lietuvos piliečiai?

Darbuotojai turi būti įdarbinti Lietuvos įmonėje, veikiančioje Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.



61

Kokiomis dalimis ir kaip dažnai išmokamos lėšos? Kokios dalies galima prašyti avansu? Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) (https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr) 139 p. numatyta, kad veiklos ataskaitos kartu su 
mokėjimo prašymais teikiamos ne didesniu nei  70 darbo dienų periodiškumu (galima teikti ir dažniau). PAFT 155 p.  
numatyta, kad didžiausia galima projekto vykdytojui išmokėta ir neįvertinta avanso suma – 30 procentų projektui įgyvendinti 
skirtos projekto finansavimo lėšų sumos, išskyrus 156 punkte nurodytą atvejį.

62

Jei paraiška būtų atrinkta kaip sėkminga, kada būtų pervesti skirti pinigai? Jei projektui būtų skirtas finansavimas, pasirašius projekto finansavimo sutartį, finansavimo lėšos būtų išmokamos po 
mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų įvertinimo (vertinama pagal pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus). MTEP 
veiklų dalies išlaidos gali būti deklaruojamos ir apmokamos viso projekto metu dalimis už praėjusį laikotarpį (pvz. darbo 
užmokesčio išlaidos už kelis mėnesius). Išlaidos pagal fiksuotas sumas (patentavimo išlaidos ir sukurto produkto parengimo 
rinkai išlaidos) apmokamos už gautą galutinį veiklos rezultatą. Mokėjimo prašymai teikiami kartu su veiklos ataskaitomis. 
Veiklos ataskaitos teikiamos ne rečiau kaip 70 darbo dienų periodiškumu.

Finansavimo šaltiniai

63
Kokie yra tinkami dokumentai nuosavam indėliui pagrįsti? Kokie dokumentai turi būti pateikti, jei kita projekto dalis 
bus finansuojama iš asmeninių įmonės savininkų investicijų? Kokių įrodymų reikia (naujai įsteigtai įmonei), kad 
įmonė pajėgi padengti galimas projekto išlaidas?

Dokumentus, reikalingus nuosavo indėlio pagrindimui, galite rasti čia: 
https://kc.inovacijuagentura.lt/site/binaries/content/assets/finansavimo-priemones/inostartas/inaso-saltiniu-uztikrinimo-
vertinimo-metodika-18.pdf

Valstybės pagalbos klausimai

64
Jei įmonė gauna finansavimą iš Invegos ir dalis to finansavimo bus panaudota MTEP veikloms, ar toks finansavimas 
būtų skaitomas kaip valstybės parama ir būtų išskaitomas iš Inostarto finansavimo ?

Jei finansavimas tiek iš Invegos, tiek iš InoStarto priemonės būtų skirtas toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, 
finansavimo suma būtų mažinama iki sumos, kuriai esant nebūtų viršytas maksimalus galimas intensyvumas.

65
Jei pareiškėjas turi Invegos kuruojamą paramą ar ji sumuojama kaip valstybės pagalba ir InoStarte dalyvavimas 
apsunkinamas?

Pagalba sumuojama tuo atveju, jei Invegos ir Inostarto priemonėje pagalba skiriama toms pačioms išlaidoms.

66

Ar įmonės būtų laikomos susijusiomis, jeigui įmonės direktorius kitoje įmonėje turi 31 proc. akcijų? LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str. 16 p. numatyta, kad „Įmonės, kurios atitinka bent vieną toliau nurodytų 
kriterijų, yra laikomos susijusiomis:
1) įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:
a) viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje;
b) viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo, priežiūros ar administravimo organo narių;
c) įmonei suteikta teisė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su ta kita įmone, arba dėl šios įmonės 
steigimo dokumentų nuostatų;
d) įmonė, turinti dalyvių balsų kitoje įmonėje, kuri dėl su tos kitos įmonės dalyviais sudarytų sutarčių kontroliuoja daugumą 
šios įmonės dalyvių balsų;
2) kai dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę bent vienas iš šios dalies 1 punkte 
nurodytų įmonių ryšių, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar 
susijusiose rinkose;
3) kai tarp įmonių yra susiformavę bent vienas iš šios dalies 1 punkte nurodytų įmonių ryšių per vieną ar kelias įmones arba 
per šio straipsnio 15 dalies 1–4 punktuose nurodytus investuotojus.“

Dokumentai ir kita

67 Iki kada galima pateikti paraišką? Projektų įgyvendinimo planai (PĮP) teikiami iki 2023 m. kovo 31 d. 17:00.
68 Ar ta pati įmonė gali pateikti kelias paraiškas? Ar ta pati įmonė gali laimėti kelis projektus? Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP.

69
Ar visi projektai bus vertinami pasibaigus terimui, po 2023-03-31? Ar anksčiau pateikę paraiškas, gali anksčiau gauti 
finansavimą? Ar gali finansavimo lėšos baigtis anksčiau, nei paraiškų pateikimo terminas?

Projektai pradedami vertinti gavus paraiškas, tačiau finansavimas skiriamas tik įvertinus visas paraiškas, kadangi vertinimo 
pabaigoje sudaroma konkursinė eilė, pagal kurią skiriamas finansavimas.

70

Gal galėtumėte pateikti nuorodą į galiojantį teisės aktą, nurodytą PFSA 1.1.14. - Projektų administravimo ir 
finansavimo  taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 
„Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr (Projektų finansavimo ir administravimo 
taisyklės nuo 42 psl.).

71
Pagal PFSA 2.3.9 p. pareiškėjai ir projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir 
vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. Kur rasti šį priedą? 

Nuoroda į Projektų administravimo ir finansavimo taisykles: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr. Atsidarius nuorodą, dešinėje pusėje yra priedų sąrašas. 
Bendrieji reikalavimai pateikiami 2 priede (18 punktas).

72
Ar PĮP su visais privalomais dokumentais teikiami el. paštu esinvesticijos@inovacijuagentura.lt (kaip nurodyta 
priemonės kvietime)? Kodėl ne per DMS?

Šiuo metu diegiama nauja sistema, todėl iki sistemos paleidimo PĮP teikiami el.paštu.

73

Vertinimo lentelėje 4 dalis: kaip vertinamos galimos pajamos? Jeigu yra deramasi su investuotoju dėl X sumos ir 
pinigų suma bus gauta  atitinkamai pagal gautą paramą. Kaip rekomenduojate pildyti šią dalį?

Atkreipiame dėmesį, kad vertinant projekto atitiktį prioritetiniam kriterijui „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“ vertinamos generuojamos pajamos iš projekto įgyvendinimo 
metu sukurto prototipo, t. y. jo pagrindu sukurtų produktų.

74
Jei įmonė dirba trumpiau nei metus ir finansinių dokumentų Registrų centrui dar neteikė, kokius finansinius 
dokumentus reikia pateikti su PĮP?

Projektų finansavimo sąlygų aprašo 2.7 p. nustatyta, kad „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“.

75
Kas kiek laiko reikia teikti atskaitomybę po projekto igyvendinimo? Pasibaigus projektui finansinės atskaitomybės teikti nereikės. Esant poreikiui ją pasiimsime iš Registrų centro. Po projekto 

pabaigos per 3 metus projekto vykdytojas turės atsiskaityti už pajamas, gautas iš projekto metu sukurtų produktų (pateikiami 
dokumentai - suvestinė pardavimo dokumentų lentelė, parduotų produktų sąskaitos-faktūros).


