01.2.2-CPVA-K-703 priemonės
„Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų
veiklos skatinimas“
4 kvietimas
PAGRINDINIAI PROJEKTŲ RENGIMO ASPEKTAI/
PARAIŠKOS DOKUMENTŲ PILDYMAS

1

Apie ką šiandien kalbėsime?
APRAŠO REIKALAVIMAI
Aptarsime Apraše keliamus
reikalavimus projektams,
Aptarsime
specialiuosius ir prioritetinius
gaires/dokumentus, kurie
atrankos kriterijus
yra svarbūs paraiškos
turiniui ir jos pildymui
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PARAIŠKOS PILDYMAS
Aptarsime reikalavimus
paraiškos turiniui,
svarbiausius kartu su
paraiška teikiamų
dokumentų pildymo
aspektus

703 priemonė „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų
perdavimo centrų veiklos skatinimas“
703 priemonė
Patentinė
paraiška

Aprašas Nr. 2, Nr. 3
Aprašas Nr. 1, Nr. 4
reagentai

kompetencijos
centrų veiklos
skatinimas

žinių taikymo
koncepcijos
formulavimas

prototipo
sukūrimas

inovacijų ir
technologijų
perdavimo centrų
veiklos skatinimas
įranga

Antreprenerių veikla
žinių ir technologijų
perdavimui
tyrėjai
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Paraiškos vertinimo procesas ir sutartis
Paraiška

Pareiškėjas
pateikia
paraišką tik
per DMS iki
kvietime
nurodytos
datos –
2020-10-19
24 val.
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Baigiamojo
vertinimo
aptarimas

Paraiškos
vertinimas

Tikslūs ir
savalaikiai
atsakymai į CPVA
paklausimus (jei
tokių bus)

90 dienų

Po 90 d.
nuo
paraiškų
pateikimo
termino
pabaigos –
2021-01-17

ŠMSM
įsakymas

Projekto
sutartis

~ 2021-03-01

30 dienų

Apraše nurodytas priemonės tikslas ir veikla

Tikslas
Padidinti mokslo ir studijų institucijų
žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą.
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Veikla
Antreprenerystės diegimas mokslo ir
studijų institucijose – Aprašo 11 p.

Antreprenerystė
„Antreprenerystė“ pagal
Aprašą
MSI personalo kūrybinė, efektyvi organizavimo
(ir valdymo) veikla, siekiant MTEP rezultatus
paversti produktais, juos pristatyti rinkoje, MTEP
rezultatų pagrindu kurti verslo idėjas, vykdyti
institucijos MTEP rezultatų komercinimą, žinių ir
technologijų perdavimą ir valdyti intelektinę
nuosavybę
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„Antreprenerystė“ pagal
kitus šaltinius

Sąvoka „verslininkas“ = „antrepreneris“, „antreprenerystės“
sąvoka yra platesnė, nes ji reiškiasi ne tik versle, bet ir kitose
žmogaus veiklose. Tai individo ar organizacijos lygmens atsakas į
greitai kintančios aplinkos iššūkius, tai veiklos būdas, pasižymintis
tokiomis savybėmis kaip galimybių pastebėjimas, proaktyvumas,
inovatyvumas, o antrepreneris - asmuo, aktyviai ieškantis
galimybių greitai kintančioje aplinkoje, gebantis jas atpažinti ir
įgyvendinti inicijuojant ir valdant pokyčius (VDU, O.Stripeikis)

Finansuojama veikla
 MTEP produkto vystymui ir parengimui komercinti veiksmai: konsultacijos, ekspertinės
paslaugos, rinkodaros veiksmai (MTEP produktų ekspertinis vertinimas nustatant
komercializavimo potencialą);
 MTEP vadybos sistemų (standartų) diegimas;
atkreipti dėmesį
 MTEP produkto maketų (modelių), meno objektų projektų, prototipų (bandomųjų versijų)
pristatymui skirtų demonstracinių erdvių sukūrimas;
 maketų (modelių), meno objektų projektų ir prototipų parengimas pristatyti potencialiems
vartotojams (nepainioti MTEP etapais – MTEP veikla nėra finansuojama);
 renginiai, skirti mokslo ir studijų institucijų MTEP rezultatams pristatyti (kūrybinės dirbtuvės,
idėjų turnyrai, praktiniai seminarai, tikslinės konferencijos ir vizitai, parodos ir kt.);
 komandiruotės ir stažuotės, skirtos įgyti MTEP vadybos, antreprenerystės žinių, pristatyti MTEP
produktus;
 mokymai, susiję su antreprenerystės įgūdžių formavimu ir žinių ir technologijų perdavimo,
tyrėjų verslumo įgūdžių stiprinimu (tik nefinansuotiems pagal 1-ą kvietimą projektams).
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Pareiškėjas ir partneris
1 MSI – 1 paraiška
Pareiškėjas

- mokslo ir studijų institucija, įtraukta
į atvirą informavimo, konsultavimo ir
orientavimo
sistemą
www.aikos.smm.lt (past. viešasis
juridinis asmuo, pagrindinė veikla –
neekonominė)
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Partneris

- viešasis juridinis asmuo, veikiantis
mokslo ir (ar) studijų srityje (past.
pagrindinė veikla – neekonominė)

Partnerystė projekte
PAREIŠKĖJAI
• MOKSLO IR STUDIJŲ
INSTITUCIJOS

Partnerystė projekte turi būti pagrįsta ir teikti naudą MSI
bei prisidėti prie projekto tikslų įgyvendinimo.

Paraiškoje turi būti atskleista partnerio pasirinkimo
priežastis, poreikis ir jo indėlis į projektą:

PARTNERIAI
• VIEŠIEJI JURIDINIAI
ASMENYS, VEIKIANTYS
MOKSLO IR (AR) STUDIJŲ
SRITYJE

Jeigu projektas įgyvendinamas su
partneriais, pareiškėjas turi patirti
ne mažiau kaip 50 procentų
tinkamų finansuoti išlaidų
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• kodėl projektas turi būti įgyvendinamas su partneriu?
• kokia nauda iš partnerio įtraukimo į projektą?
• ar partneris prisidės prie projekto tikslo įgyvendinimo
ir kokiomis veiklomis?
• ar partneris turi reikiamos patirties ir gebėjimų
įgyvendinti nurodytas projekto veiklas?
• ar projektas gali būti įgyvendintas be partnerio ta
pačia apimtimi?
Atsakomybė už projekto įgyvendinimą tenka PAREIŠKĖJUI

Aprašo reikalavimai projektams (I)
1. Projektas turi atitikti specialųjį atrankos kriterijų, nurodytą Aprašo 17 p.:
- SUMANIOSIOS SPECIALIZACIJOS programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d.
nutarimu Nr. 760, nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką.

•
•
•
•
•
•
•

SUMANIOSIOS SPECIALIZACIJOS programa:
prioritetai
agroinovacijos ir maisto technologijos
energetika ir tvari aplinka
informacinės ir ryšių technologijos
įtrauki ir kūrybinga visuomenė
nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
sumanus, netaršus, integruotas (susietas) transportas
sveikatos technologijos ir biotechnologijos

https://strata.gov.lt/lt/sumani-specializacija/apie
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Aprašo reikalavimai projektams (II)
2. Projektas turi prisidėti prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų
Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 ir atnaujintos Europos Komisijos (toliau – EK) 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012)128
galutinis, kuri skelbiama EK svetainėje, numatytą politinę sritį „Inovacijos“.

Tikslas
stiprinti
Baltijos
jūros
regiono
valstybių
bendradarbiavimą.
ES
BJRS
įtvi rti nama
makroregioninio bendradarbiavimo k oncepcija
(efektyvesnis egzis tuojanči ų finansini ų ištekli ų
koordina vimas i r naudojimas. Ši stra tegi ja pa ti
sa vaime nėra finansinė priemonė (Stra tegi jos
projektai yra įgyvendina mi juos finansuojant iš jau
egzi stuojančių šaltinių).

TIKSLAI

ES Batijos jūros regiono strategija
yra Europos Sąjungos (ES) vidaus
regioninė strategija.

Apsaugoti jūrą
Sujungti regioną
Padidinti gerovę

Narės
Švedija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija,
Lietuva ir Lenkija.

Politikos srities „Inovacijos“ vaidmuo yra:
• sudaryti galimybes bendrajam mokymuisi
(angl.shared learning) žinių perdavimo veikloje;
• Sukurti ir stiprinti tinklus visoje Baltijos jūros
regione;
• Suderinti išteklius ir reguliavimą, pvz.,
koordinuojant finansavimo šaltinius;
• Sutelkti pajėgumus bendroms programoms ir
investicijoms.

Veiklomis siekiama prisidėti prie inovacijų ir
verslumo ekosistemos sukūrimo: panaudoti
aukšto lygio intelektinį potencialą regione,
skatinti tyrėjų mobilumą; bendradarbiavimą
tarp studentų ir įmonių.

Dokumentų, kuriais vadovaujantis reikia pagrįsti atitikimą Baltijos jūros regiono strategijai, nuorodos: http://www.pa-innovation.eu/
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A957324&dswid=839
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PASTABA: Ši informacija turėtų būti pateikta atskiru dokumentu/priedu prie Paraiškos,
nes Paraiškos formoje nėra galimybės šios informacijos pateikti.

Aprašo reikalavimai projektams (III)
3. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais
projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede;
4. Minimali privaloma surinkti balų suma – 31, nesurinkus
minimalios balų sumos paraiška – atmetama;
5. Projekto veiklų trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 32 mėnesiai;

6. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
- 700.000 Eur., mažiausia – 200.000 Eur.
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Aprašo reikalavimai projektams (IV)
7. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje (tik

ES valstybėse narėse) jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis,
proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Jeigu
projektų veiklos vykdomos ne Lietuvoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 10 procentų projekto
tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Projektų veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje
projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijų dėl
projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

- komandiruotės galimos tik ES šalyse
- komandiruočių išlaidos negali viršyti 10 proc. nuo viso biudžeto
- jos paraiškoje nurodomos atskiru rodikliu
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Aprašo reikalavimai projektams (V)
8. Kryžminio finansavimo lėšomis tinkamos finansuoti išlaidos, susijusios su
projektą vykdančio personalo mokymais ir kvalifikacijos kėlimu

- Kryžminis finansavimas gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų
- Išlaidos (DU, lektorių paslaugos, komandiruotės išlaidos - nesudubliuoti su
kitu fiziniu rodikliu nurodytomis komandiruočių išlaidomis) paraiškoje
nurodomos atskiru rodikliu
- Šios išlaidos finansuojamos tik tiems pareiškėjams, kurie neįgyvendina
projektų pagal 1-ąjį priemonės kvietimą
14

Stebėsenos rodikliai (I)

27.2. produkto rodiklis „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų gautų
MTEP užsakymų skaičius“ (P.N.749). Minimali siektina reikšmė – 8 MTEP
užsakymų.
Sumuojami investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pagal projekte
įgyvendintas veiklas gauti MTEP užsakymai, kurių turi būti mažiausia 8,00.
Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra
pasirašoma sutartis ir (arba) kiti dokumentai, galintys pagrįsti mokslo ir studijų
institucijos pagal projekte vykdomas veiklas gautų MTEP užsakymų faktą.
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Stebėsenos rodikliai (II)
27.1. rezultato rodiklis „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų sutarčių su
įmonėmis finansinės vertės padidėjimas“ (R.N.737). Minimali siektina reikšmė – 20
procentų.
Įmonė - juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas).
Pasiekiamas trečiaisiais metais (25–36 mėn. imtinai) po projekto veiklų
įgyvendinimo.

Bazinis rodiklis – skaičiuojamos per 12 mėn. sudarytų sutarčių finansinės vertės.
2020-09-05. Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas LR
Švietimo, mokslo ir sporto ministro, suvestinė redakcija nuo
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Valstybės pagalbos aspektai
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Valstybės pagalbos aspektai (I)
Pagal Aprašą valstybės pagalba neteikiama
Europos komisijos komunikatas „Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams,
technologinei plėtrai ir inovacijoms sistema” (OL C 198, 2014 6 27, p.1):
19. Komisijos nuomone, neekonominio pobūdžio veikla paprastai yra:
- mokymo veikla…valstybinis švietimas, organizuojamas pagal nacionalinę
švietimo sistemą, daugiausiai arba visiškai finansuojamas valstybės ir
prižiūrimas valstybės, yra laikomas neekonomine veikla (20);
- nepriklausomi MTTP, siekiant daugiau žinių ir geresnio suvokimo;
- žinių perdavimo veikla, kai ją vykdo mokslinių tyrimų organizacija arba
mokslinių tyrimų infrastruktūra;
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Valstybės pagalbos aspektai (II)
Žinių perdavimo veikla (licencijavimas, veiklos atskyrimas arba kitos mokslinių tyrimų
organizacijos ar infrastruktūros sukurtų žinių valdymo formos) yra neekonominė veikla, jeigu
ją vykdo mokslinių tyrimų organizacija ar mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant jų
padalinius ar patronuojamąsias įmones) arba kartu su kitais tokiais subjektais, arba tokių
subjektų vardu, ir visos pajamos iš tos veiklos reinvestuojamos į atitinkamų mokslinių
tyrimų organizacijų ar infrastruktūrų pagrindinę veiklą.
Sistemiškai aiškinant Aprašą, valstybės pagalba neteikiama remiantis tuo, kad
finansavimas skiriamas nepriklausomų tyrimų rezultatams komercinti – žinių perdavimo
veiklai, kas laikoma neekonomine veikla, esant aukščiau paminėtoms sąlygoms.
Remiantis tuo, tinkami pareiškėjai pagal Aprašą - valstybinį švietimą vykdantys bei
daugiausiai arba visiškai finansuojami ir prižiūrimi valstybės subjektai, vykdantys
nepriklausomus tyrimus, jų rezultatus komercinantys per žinių perdavimo veiklas ir pajamas
(kurios sąlyginai mažos, lyginant su biudžetiniu finansavimu) reinvestuojantys į pagrindinę
veiklą.
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Išlaidų tinkamumas
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Apraše nustatyti išlaidų tinkamumo reikalavimai
Nr.
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Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkamos finansuoti

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkamos finansuoti

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas
ir kiti darbai

Paprastojo remonto darbų išlaidos demonstracinėms erdvėms įrengti. Šios išlaidos kartu su 4 išlaidų
kategorijos išlaidomis negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamos finansuoti :
1) įranga, baldai ir kitas turtas, skirti MTEP produkto maketų (modelių), meno objektų projektų, prototipų
(bandomųjų versijų) pristatymui ir antreprenerystės renginių organizavimui;
2) kompiuterinė technika, programinė įranga.

5.

Projekto vykdymas

1. darbo užmokestis projekto veiklas vykdančiam personalui (antrepreneriams nustatant ne mažiau, nei 20
darbo val. per savaitę), ir tyrėjams, dalyvaujantiems antreprenerystės veiklose; pagalbiniam techniniam
personalui, vykdančiam pristatyti skirtų objektų/priemonių kūrimą;
2. projekto veiklas vykdančio personalo užsienio komandiruočių, stažuočių, tikslinių vizitų, dalyvavimo
renginiuose, susijusiuose su MTEP rezultatų komercinimu, išlaidos. Stažuotės turi būti ne trumpesnės kaip 10 d.
d., tačiau į jas gali būti vykstama etapais. Komandiruočių ir stažuočių išlaidos negali viršyti 10 proc. projekto
tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
3. ekspertinės, konsultacijų paslaugos (pagal paslaugų ar autorines sutartis), susijusios su MTEP produktų
komercinimu, antreprenerystės veiklai diegti, įskaitant užsieniečių ekspertų, konsultantų kelionių ir
apgyvendinimo išlaidas;
4. paslaugos, susijusios su MTEP produktų parengimu pristatymui ir pristatymu;
5. renginių (kūrybinių dirbtuvių, idėjų turnyrų, praktinių seminarų, tikslinių konferencijų, parodų ir kt. ir skirtų
antreprenerystės veikloms) organizavimo išlaidos;

Apraše nustatyti išlaidų tinkamumo reikalavimai
Nr.
5.

Išlaidų kategorijos pavadinimas
Projekto vykdymas

Reikalavimai ir paaiškinimai
6. mokymų antreprenerystės diegimo mokslo ir studijų institucijose bei žinių ir technologijų perdavimo
klausimais išlaidos (pripažįstamos tinkamomis tik tiems pareiškėjams, kurie nėra gavę finansavimo pagal 01.2.2 CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1);
7. turto, skirto bandomosioms MTEP produkto versijoms pristatyti, antreprenerystės renginiams organizuoti,
nuomos išlaidos;
8. trumpalaikio turto, skirto MTEP produktų pristatymui bei paruošimui pristatyti, įsigijimo išlaidos;
9. narystės tarptautinėse organizacijose, skirtose bendradarbiauti MTEP vadybos ir antreprenerystės srityse,
mokesčiai, mokesčiai už prieigą prie MTEP rezultatų specializuotų komercinių duomenų bazių, skirtų intelektinės
nuosavybei tirti ir reikalingos specifinėms analizėms ir rinkos tyrimams atlikti;
10. su MTEP vadybos sistemų (standartų), reikalingų MTEP paslaugų kokybei akredituoti, susijusios išlaidos.
Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas
išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų išmokų ir papildomų poilsio dienų išmokų
fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam
nustatytos darbo savaitės trukmę bei jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę. Kasmetinių atostogų išmokų ir papildomų poi lsio dienų
išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos remiantis 2016 m. sausio 19 d. atlikto Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio di enų išmokų
fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita.
Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaiduapmokejimo-tyrimai“.

Kryžminio finansavimo lėšomis tinkamos finansuoti išlaidos, susijusios su projektą vykdančio personalo
mokymais ir kvalifikacijos kėlimu.
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6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnį.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos
pagal fiksuotąją projekto išlaidų
normą

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal
Projektų taisyklių 10 priedą.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai. Naudos ir kokybės
vertinimas (I)
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo (meno) vertinimas
Kasmetinis mokslo (meno) veiklos vertinimas

2017, 2018, 2019 (laukiama)

Anksčiau baigti mokslo (meno) veiklos vertinimai

2015, 2016

MTEP projektų ir sutarčių bei ūkio subjektų meno užsakymų vertinimo rezultatų suvestinė
USU – l ėšų, kurias gavo i nstitucija vykdydama ūkio s ubjektų mokslinių tyri mų i r eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir (ar) meno užsakymus, suma (tūkst.Eur)
VDDA – Da rbuotojų visos da rbo dienos ati tikmuo (VDDA) yra Insti tucijos ta m tikros da rbuotojų grupės per metus di rbtų valandų s kaičius , padalintas iš SAD minis tro nus tatyto
tų metų 12 mėnesi ų darbo valandų skai čiaus (esant penki ų da rbo dienų sa vaitei ). Skai čiuojant VDDA laikoma, kad laikotarpiais, kai darbuotojas buvo kasmeti nėse, nėš tumo i r
gi mdymo, tėvys tės, pailgi ntose, papildomose atostogose, kai jam buvo suteikta (-os) papildoma (-os) poilsio diena (-os), kai da rbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo
nedarbingumo, darbuotojas dirbo įprastu darbo grafiku. VDDA vi enetas – a smuo per metus (mokslo sričių mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatų suvestinė)
ŪKIO SUBJEKTAMS NEPRISKIRIAMA - Lietuvos valstybinės institucijos ir įstaigos; Lietuvos savivaldybių institucijos ir įstaigos; Lietuvos mokslo ir studijų institucijos

(sutartys dėl Lietuvos mokslo tarybos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansuojamų projektų vykdymo neteikiamos)

Kasmetinis universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo
reglamentas, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairės
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Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai. Naudos ir kokybės
vertinimas (II)
1 kriterijus. Lėšų, gautų iš ūkio subjektų užsakymų per 2015–2018 metų laikotarpį, akumuliuotas
pokytis, procentais.
Vertinamos užsakymų lėšos apima lėšas, gautas:
1. per patentų (ar patentų paraiškų) licencines sutartis;
2. už ūkio subjektų meno užsakymų vykdymą;
3. už ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymą.
Akumuliuotas pokytis, apskaičiuojamas kaip santykis tarp lėšų per trejus metus (2016–2018), lyginant su 2015 metais. Vertinama
pagal formulę:
D=((N+1-N) + (N+2-N) + (N+3–N))/N*100 proc., kur:
D – užsakymų lėšų padidėjimas procentais;
N –užsakymų lėšos 2015 metais;
N+1 – užsakymų lėšos 2016 metais;
N+2 – užsakymų lėšos 2017 metais;
N+3 – užsakymų lėšos 2018 metais.
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Projektai išdėstomi iš eilės nuo didžiausio iki mažiausio pagal iš užsakymų gautų lėšų per numatytus terminus augimo procentą . 20
procentų projektų (apvalinama iki sveiko skaičiaus, pagal matematines taisykles), kuriuose iš užsakymų gautų lėšų per numatytus
terminus augimo procentas yra didžiausias, vertinami 30 balų

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai. Naudos ir kokybės
vertinimas (III)
2 kriterijus. Įgyvendinus projektą iš ūkio subjektų už MTEP ir meno užsakymus planuojamos
gauti lėšos, tenkančios institucijos mokslininko visos darbo dienos atitikmeniui, (tūkst. Eur)
(trečiaisiais finansiniais metais po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos – 2021, 2022,2023 m. –
projekto įgyvendinimo metai, 2024, 2025 – pirmieji 2 metai po projekto veiklų pabaigos, 2026 m.
– rezultato metai)
Analizuojami rodikliai paskaičiuoti institucijos mokslininko visos darbo dienos atitikmeniui (VDDA). Vertinama pagal formulę:
L=USU/VDDA, kur:
L - iš ūkio subjektų už MTEP ir meno užsakymus planuojamos gauti lėšos, tenkančios institucijos mokslininko visos darbo dienos
atitikmeniui;
USU - lėšų, kurias institucija planuoja gauti trečiaisiais finansiniais metais po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, vykdyda ma ūkio
subjektų MTEP užsakymus, suma (tūkst. Eur)
VDDA – institucijos mokslo darbuotojų skaičius pagal visos darbo dienos atitikmenį (2019 m. duomenimis – laukiama paskelbiant).
Projektams, kurie prognozuoja gauti lėšų iš ūkio subjektų užsakymų, skaičiuojant institucijos mokslininko visos darbo dienos
ekvivalentui: lygiai arba daugiau kaip 3 tūkst. eurų – 20 balų; lygiai arba daugiau kaip 2 tūkst. eurų – 15 balų; lygiai arba daugiau kaip
1 tūkst. eurų – 10 balų; lygiai arba daugiau kaip 0,5 tūkst. eurų – 5 balai.
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Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai. Naudos ir kokybės
vertinimas (V)
3 kriterijus. Lėšų, gautų iš ūkio subjektų užsakymų per 2016–2018 metus, tenkančių institucijos
mokslininko visos darbo dienos ekvivalentui, vidurkis, (tūkst. Eur.)
Vertinamos užsakymų lėšos apima lėšas, gautas:
1) per patentų (ar patentų paraiškų) licencines sutartis;
2) už ūkio subjektų meno užsakymų vykdymą;
3) už ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymą.
Prioritetas teikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjų užsakymų lėšų vidurkis per nustatytą periodą, tenkantis vienam
mokslininko visos darbo dienos ekvivalentui, yra didesnis.
Projektai išdėstomi iš eilės nuo didžiausio iki mažiausio pagal užsakymų lėšų vidurkį per nustatytą periodą, tenkantį vienam
mokslininko visos darbo dienos ekvivalentui. 25 procentų projektų (apvalinama iki sveiko skaičiaus, pagal matematines taisykl es),
kuriuose užsakymų lėšų vidurkis per nustatytą periodą, tenkantis vienam mokslininko visos darbo dienos ekvivalentui, yra
didžiausias, vertinami 20 balų.
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Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai. Naudos ir kokybės
vertinimas (VI)
4 kriterijus. Pareiškėjo personalo patirtis antreprenerystės veikloje.
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Didesnis balų skaičius suteikiamas pareiškėjui, kurio projektą vykdantis personalas turi ilgesnę antreprenerystės veiklos pareiškėjo
institucijoje patirtį ir kuris turi daugiau tokio personalo, dirbančio ne mažiau kaip 0,5 etato. Vertinant personalo patirtį, vertinama
tik tų darbuotojų patirtis, kurie turi ne mažesnę kaip šešių mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos antreprenerystės veiklos patirtį
(įrodantys dokumentai: darbuotojų CV, darbo sutartys arba atitinkami įdarbinimo dokumentai, pareigybės aprašymai, pritrūkus
duomenų - kiti dokumentai, pagal kuriuos galima įvertinti darbuotojų patirtį ir jos trukmę, skirtą reprezentuoti, komercinti MTEP
rezultatus).
Vertinimo skalė:
Už projektą vykdančio personalo antreprenerystės veiklos trukmę suteikiami balai:
nuo 6 mėn. iki 1 metų – 3 balai;
nuo 1 metų iki 2 metų – 5 balai;
2 ir daugiau metų – 8 balai.
Skaičiuojamas už visų darbuotojų veiklos trukmę suteiktų balų vidurkis T pagal formulę T = (n1 + n2 +… ni)/i, kur n – už konkretaus
asmens patirtį suteiktas balas; i – apskaitytų personalo darbuotojų skaičius. Apvalinama iki sveiko skaičiaus pagal matematines
taisykles.
Už pareiškėjo personalo skaičių suteikiami balai:
iki 2 darbuotojų – 3 balai;
iki 5 darbuotojų – 5 balai;
daugiau nei 5 darbuotojai – 7 balai.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai. Naudos ir kokybės
vertinimas (VII)
5 kriterijus. Planuojamas unikalių išorės vartotojų MTEP ir meno užsakymams skaičiaus
padidėjimas (vnt.) įgyvendinus projektą
prognozuojamų unikalių išorės vartotojų MTEP ir meno užsakymams skaičiaus padidėjimo trečiaisiais finansiniais metais po projekto
veiklų įgyvendinimo pabaigos lyginant su 2019 metais (trečiaisiais finansiniais metais po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos –
2021, 2022,2023 m. – projekto įgyvendinimo metai, 2024, 2025 – pirmieji 2 metai po projekto veiklų pabaigos, 2026 m. –
rezultato, kuris lyginamas su 2019 m., metai)
Didesnis prioritetinis balas suteikiamas tiems projektams, po kurių įgyvendinimo pareiškėjas įsipareigoja:
- užtikrinti tam tikrą unikalių išorės vartotojų skaičiaus augimą;
- pasiekti tam tikrą užsienio vartotojų skaičiaus augimą.
Vertinama pagal su išorės vartotojais planuojamas sudaryti sutartis MTEP ir meno užsakymams vykdyti.
Už kiekvieno unikalaus Lietuvos vartotojo pritraukimą projektui skiriama 0,5 balo. Maksimali balų už unikalių išorės vartotoj ų
MTEP ir meno užsakymams skaičiaus padidėjimą suma – 5 balai.
Už kiekvieno unikalaus užsienio vartotojo pritraukimą projektui skiriamas 1 balas. Maksimali balų už unikalių tarptautinių išorė s
vartotojų MTEP ir meno užsakymams skaičiaus padidėjimą suma – 5 balai.
Unikalus išorės vartotojas suprantamas kaip nesikartojantis ir vieną kartą skaičiuojamas vartotojas, nepriklausomai, kiek tam
pačiam vartotojui buvo suteikta MTEP paslaugų.

28

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai. Naudos ir kokybės
vertinimas (VIII)
6 kriterijus. Projekto pareiškėjas turi veikiančią MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir
technologijų perdavimo organizacinę struktūrą.
Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjas yra įsteigęs vidinius specializuotus padalinius mokslo vadybos, žinių ir
technologijų perdavimo ir MTEP paslaugų plėtros funkcijoms vykdyti – suteikiama 5 balai. Priešingu atveju skiriama 0 balų.
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Paraiškos pildymas (I)
Pildomi melsvi langeliai

04

30

? - Išskleidžiama pildymo
instrukcija

5. Projekto aprašymas
5.4 Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas.

ĮGYVENDINAMUMO
RIZIKA
 Kvalifikuoto personalo
užtikrinimas viso
projekto laikotarpiu

ĮGYVENDINAMUMO
RIZIKA
 Covid-19 pandemijos
rizika

31

RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU
PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ
VYKDYMU
 Užsitęsusios pirkimo
procedūros

6. Projekto loginis pagrindimas

32
Kultūros projektų skyrius

6. Projekto loginis pagrindimas. Dėmesio – tai tik pavyzdys. Pareiškėjas gali rinktis jo atvejui tinkantį loginės matricos variantą.
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Kultūros projektų skyrius

6. Projekto loginis pagrindimas
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Kultūros projektų skyrius

6. Projekto loginis pagrindimas
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Kultūros projektų skyrius

7. Projekto biudžetas
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7. Projekto biudžetas. Netiesioginės išlaidos

PAFT 10 priedo 4 p. pateikta lentelė:
Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai projekto veiklų rangos išlaidų
dalis sudaro
Eil.
Nr.
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Projekto tinkamų finansuoti išlaidų
suma, eurais

Iki 85 proc.
tiesioginių
projekto išlaidų

nuo 85 (imtinai)
iki 95 proc.
tiesioginių
projekto išlaidų

nuo 95 (imtinai)
iki 98 proc.
tiesioginių
projekto išlaidų

nuo 98 (imtinai)
proc. tiesioginių
projekto išlaidų

1

2

3

4

5

6

1.

Iki 175 000

11,35

7,63

2,89

1,33

2.

Nuo 175 001 iki 435 000

8,31

5,99

2,87

1,10

3.

Nuo 435 001 iki 780 000

8,03

5,85

2,84

1,01

4.

Nuo 780 001 iki 2 260 000

7,74

5,50

2,63

0,89

5.

Nuo 2 260 001

4,11

4,11

2,02

0,59

9. Informacija apie vykdomus pirkimus

10. Informacija apie projekto pajamas

Netaikoma, kai projekto tinkamos
finansuoti išlaidos neviršija 1 mln. Eur
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12. Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas

Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų, bet
būtinų projektui įgyvendinti, paskirtis, pvz.:
– netinkamas PVM.
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Nurodomas numatomas arba turimas šių
išlaidų finansavimo šaltinis, pvz.: projekto
vykdytojo lėšos.

13. Stebėsenos rodikliai

- Neįskaičiuojamos licencinės sutartys ir atviros prieigos nuomos sutartys
- Gali būti įskaičiuojami to paties užsakovo atskiri užsakymai
- gali būti įskaičiuojami to paties užsakovo atskiri užsakymai
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13. Stebėsenos rodikliai

Neįskaičiuojamos
licencinės sutartys ir
atviros prieigos
nuomos sutartys
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14. Projekto atitiktis horizontaliesiems principams

Žymimas tik šis
14.1. p.

Nežymimi
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15. Informavimas apie projektą
Jeigu projekto biudžetas neviršija arba
yra lygus 500.000,00 Eur, taikomos tik
šios priemonės (PAFT 37 skirsnis).
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Šios priemonės yra privalomos, kai projekto
biudžetas viršija 500.000,00 Eur (PAFT 37
skirsnis). Paskutinė priemonė privaloma, jeigu
projekte numatyti statybos darbai ir perkama
įranga.

Sumanios
specializacijos
prioritetų
įgyvendinimo
programa, nauja
redakcija nuo
2019-07-31.

Atitiktis
specialiajam
projektų
atrankos
kriterijui,
nurodytam
Aprašo 17 p.
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Aprašo 3 priedo pildymas (I)
Neribojama
projekto
atitiktis nei
prioritetų, nei
tematikų
skaičiui.
Atitiktis
nustatoma
pagal
komercinimui
rengiamą
produktą

Aprašo 3 priedo pildymas (II)
Produktas –
moksliniais
tyrimais ir
praktine
patirtimi
sukauptu
pažinimu
pagrįsta
technologija
, medžiaga,
įrenginys,
veislė,
gyvūnų
linija,
procesas,
sistema,
paslauga,
metodas,
meno
objektas
arba
kultūros ir
visuomenės
problemų
sprendinys
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Aktualu pildyti, jeigu šie tyrėjai dalyvaus projekto veiklose. Jeigu neplanuojama
įtraukti į projektą, galima nenurodyti

Aprašo 3 priedo pildymas (III) 6 prioritetinis kriterijus
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Aprašo 3 priedo pildymas (IV) 4 prioritetinis kriterijus
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Aprašo 3 priedo pildymas (V) Prioritetinių kriterijų reikšmių pagrindimas
Duomenys kriterijų reikšmių skaičiavimui:

Lentelės
dalių
pvz.

https://www.cpva.lt/kvietimai/62/k44
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Aprašo 3 priedo pildymas (VI) 3 prioritetinis kriterijus
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Aprašo 3 priedo pildymas (VII) 1 prioritetinis kriterijus

Jeigu 2015 m. lėšų „0,0“,
pokytis visada bus 100
proc.
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Aprašo 3 priedo pildymas (VIII) 2 prioritetinis kriterijus
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Aprašo 3 priedo pildymas (IX) 5 prioritetinis kriterijus
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Aprašo 3 priedo pildymas (X) Stebėsenos rodiklių pagrindimas
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Aprašo 3 priedo pildymas (XI) Stebėsenos rodiklių pagrindimas
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Projektų įgyvendinimo reikalavimai
72. Penkis metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų
tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.
73. Jeigu, vadovaujantis Aprašo 2 priede nurodytais prioritetiniais projektų atrankos
kriterijais, vertinant projekto naudą ir kokybę suteikiama balų už atitinkamus įsipareigojimų
rodiklius, pareiškėjo nurodytos įsipareigojimų pagal naudos ir kokybės vertinimo kriterijus
reikšmės turi būti įtraukiamos į projekto sutartį. Projekto sutartyje taip pat nustatoma
atsiskaitymo už šiuos rodiklius terminai ir tvarka.
74. Jeigu paaiškėja, kad planuotos įsipareigojimų rodiklių reikšmės trečiaisiais
finansiniais metais po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos yra nepasiektos,
įgyvendinančioji institucija priima sprendimą grąžinti dalį išmokėtų lėšų. Finansinės
korekcijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į įsipareigojimų rodiklio nepasiekimo
procentinę dalį, skaičiuojamą nuo projekto finansavimo ir administravimo sutartyje
nustatytos rodiklio reikšmės, vadovaujantis Metodinėmis pažeidimų tyrimo ir nustatymo
rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29
d. įsakymu Nr. 1K-173 „Dėl Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų
patvirtinimo
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Su paraiška teikiami dokumentai. Projekto išlaidų lentelė (I)
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Su paraiška teikiami dokumentai. Projekto išlaidų lentelė (II)
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Su paraiška teikiami dokumentai. Projekto išlaidų lentelė (III)
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Su paraiška teikiami dokumentai. Projekto išlaidų lentelė (IV)
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Su paraiška teikiami dokumentai. Finansinės ataskaitos (V)

paskutinė patvirtinta ir paskutinė tarpinė finansinė atskaitomybė, detalizuojant
finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų straipsnius pagal pajamų finansavimo
šaltinius ir sumas, pagrindžiančius ekonominės veiklos pajamas/išlaidas; Veiklos
rezultatų ataskaita pagal finansavimo šaltinius (valstybės biudžeto lėšos, nuosavos lėšos,
projektinės/paramos lėšos ir bendras rezultatas)
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Kada ir kaip pateikti paraišką? (I)

TERMINAS. Paraiška turi būti pateikta iki 2020-10-19 23:59.

PATEIKIMO BŪDAS. Paraiškos teikiamos elektroniniu formatu per DMS! Popierinė
paraiškos forma neteikiama ir nesiunčiama CPVA.
PARAIŠKOS PRIEDAI. Teikiami kartu su paraišką per DMS! Dokumentai pridedami
atskiruose failuose.

Duomenų mainų svetainė skirta projektų įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą duomenų mainams
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Kada ir kaip pateikti paraišką? (II)
Paraišką pateikti ir ją pasirašyti gali tik tas pats asmuo. Pateikęs paraišką asmuo
automatiškai sukuriamas kaip aktyvus DMS naudotojas.
Patikslintą paraišką pateikti gali tik pirminę paraišką jau pateikęs asmuo. Patikslinta
paraiška teikiama pasirašytu pranešimu.
Paraišką teikiantis ir pasirašantis asmuo turi į DMS įkelti pasirašytą DMS naudotojo
įgaliojimą
(https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//duomenu-mainu-svetainesnaudotojo-igaliojimo-forma).
Jei DMS naudotojas yra įstaigos vadovas, kaip įgaliojimą pakanka pridėti pasirašytą
dokumentą, kuriuo asmuo yra paskirtas pareiškėjo įstaigos vadovu.

Duomenų mainų svetainė skirta projektų įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą duomenų mainams
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Kada ir kaip pateikti paraišką? (III)

Kilus klausimų ar problemų pareiškėjai gali kreiptis bendruoju
telefonu (+370 5) 255 33 05.
Konsultavimo valandos I-IV 8-17 val.,
V 8-16 val.
SFMIS pagalbos ir plėtros skyrius

Duomenų mainų svetainė skirta projektų įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą duomenų mainams
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Gitana Cieminienė

Švietimo projektų
skyrius
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Tel. 8 5 251 4382
El. paštas g.cieminiene@cpva.lt

