LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2018 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 4-241 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO
„MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ
SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-MITA-T-851 „INOČEKIAI“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. kovo 27 d. Nr. 4-182
Vilnius
Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 4-241 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851
„Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir
Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo
planas);“.
2. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų
kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084
(toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), 25 straipsnį;“.
3. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.4. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – de minimis
reglamentas);“.
4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 6 000 000 Eur (šešių milijonų
eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir numatoma skelbti 4 kvietimus teikti paraiškas gauti
finansavimą. Pirmajam kvietimui – pradedantiesiems inovatoriams – numatoma skirti iki 1 000 000
Eur (vieno milijono eurų), antrajam kvietimui – brandiesiems inovatoriams – iki 4 380 000 Eur
(keturių milijonų trijų šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių eurų), trečiajam kvietimui, skirtam
pareiškėjams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklo (angl. „Seal of Excellence“)
pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos
priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo

2
veikloms), sertifikatą, – iki 500 000 Eur (penkių šimtų tūkstančių eurų), ketvirtajam kvietimui,
skirtam pareiškėjams, kurių projektai atrinkti pagal sutartį, pasirašytą tarp Europos branduolinių
mokslinių tyrimų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, – iki 120 000 Eur (šimto
dvidešimt tūkstančių eurų). Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas ir vertinamas
paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma,
įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos kvietimo
finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu kvietimo suma gali būti padidinta, trūkstamą
lėšų sumą paėmus iš kitam kvietimui numatytos ir nepanaudotos ar priemonei skirtos nepanaudotos
lėšų sumos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę šiame Aprašo
punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei
skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“
5. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus 2013 m. gruodžio
17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros
fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių
nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus
atvejus ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 4 straipsnyje nustatytus
apribojimus ir de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius. Pagal Aprašą
finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės
kategorijai. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau
gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama
su vidaus rinka.“
6. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Aprašo 27.4 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio
skaičiavimui taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–
2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių
įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo
27.1–27.3 papunkčiuose nurodytiems Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliams skaičiuoti
taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Aprašo 27 punkte
nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių
fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Už visų Aprašo 27 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo
stebėsenos rodiklių suvedimą į 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį yra
atsakinga įgyvendinančioji institucija.“
7. Pakeičiu 1 priedo 4.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą
Projektas atitinka bendrąjį
valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos reikalavimą, jei jis atitinka
sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo reglamente (ES) Nr. 651/2014,
tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama kuriuo tam tikrų kategorijų
suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 pagalba skelbiama suderinama su
ir 108 straipsnius, laikantis ten nustatytų vidaus rinka taikant Sutarties
reikalavimų;
107 ir 108 straipsnius ir Aprašo
13, 14, 17, 24, 46, 49, 50
punktuose punktuose nustatytus
reikalavimus.
Vertinant atitiktį šiam vertinimo
aspektui,
pildomas
Aprašo
2 priedas.
Informacijos šaltinis – paraiška.“
8. Pakeičiu 2 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:
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„1. Priemonės teisinis pagrindas
2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų
pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau –
Reglamentas).“
9. Pakeičiu 3 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Finansavimo teisinis pagrindas
2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – de minimis
reglamentas.“
10. Pakeičiu 3 priedo 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.1. Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą □
□
□“
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam
taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro
žvejybos
ir
akvakultūros
produktų
rinkų
organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos
reglamentai
(EB)
Nr. 1184/2006
ir
(EB)
Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 104/2000?

Energetikos ministras, laikinai einantis
ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas

Parengė
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos
investicijų koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Edita Rudakaitė-Šaukštel

Žygimantas Vaičiūnas

