LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 11 D.
ĮSAKYMO NR. 4-715 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ,
EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS
NR. 01.2.1-LVPA-V-822 „SMARTINVEST LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ
APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. sausio 22 d. Nr. 4-40
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 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 4-715
„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V822 „SmartInvest LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-822 „SmartInvest LT“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 nauja redakcija nedėstomas):
„LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS
PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-V-822
„SMARTINVEST LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1
PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,
t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-V-822 „SmartInvest LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).“
2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-822 „SmartInvest LT“ projektų finansavimo sąlygų
aprašą Nr. 1:
2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
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„1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V822 „SmartInvest LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato
reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos
Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri
„2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo,
Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai
būtų teikiama parama Lietuvos Respublikai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė
dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-822 „SmartInvest
LT“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus
projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo
priežiūrą.“
2.2. Papildau 2.3 papunkčiu:
„2.3. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų
reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo
veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su
vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos
struktūrinių fondų reikalavimams).“
2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte
nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo.“
2.4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau –
įgyvendinančioji institucija).“
2.5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 7 122 000 Eur (septynių milijonų
šimto dvidešimt dviejų tūkstančių eurų) ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo)
lėšų. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame Aprašo punkte
nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos
lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“
2.6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą valstybės projektų sąrašą (-us) numatoma sudaryti
2015 metų IV ketvirtį, 2019 metų I ketvirtį. Valstybės projektų sąrašas (-ai) sudaromas (-i) Valstybės
projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m.
rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-506 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašas), nustatyta tvarka.“
2.7. Pakeičiu 14.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
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„14.1. projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986
„Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau –
Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programa), pirmojo tikslo „Didinti
tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ pirmąjį uždavinį „Gerinti investicinę
aplinką“ (vertinama, ar projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų
programos pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ pirmojo
uždavinio „Gerinti investicinę aplinką“ aprašyme nurodytas užsienio investicijų pritraukimo veiklas,
o projekto vykdytojas – šio uždavinio aprašyme minima už priemonės įgyvendinimą atsakingos
institucijos (Ministerijos) remiantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi
ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-1074 „Dėl įgaliojimų
suteikimo viešajai įstaigai „Investuok Lietuvoje“ įgaliota viešoji įstaiga);“.
2.8. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128
(toliau – ES BJRS), kuri skelbiama Europos Komisijos interneto svetainėje
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/balticsea/library/#1, tikslo įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos
2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017) 118, kuris skelbiamas Europos Komisijos interneto
svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/balticsea/library/#1, numatytą politinę sritį „Inovacijos“.“
2.9. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų
patiriančios įmonės kategorijai, kaip ji apibrėžta Komisijos komunikate – Gairėse dėl valstybės
pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL 2014 C 249,
p. 1).“
2.10. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Pagal Aprašą nefinansuojama pareiškėjo einamoji veikla, t. y. tokia veikla, kuriai
skiriamos valstybės viešosios arba joms lygiavertės išlaidos, kurių negali pakeisti Veiksmų
programos investicijos, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros
reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos
bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p.
320), 95 straipsnio 2 dalyje ir 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio tęstinumo
reikalavimų įgyvendinimas.“
2.11. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo
numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų vykdymo laikotarpis, nurodytas
Aprašo 19 punkte, gali būti pratęstas Projektų taisyklių IV skyriaus devynioliktajame skirsnyje
nustatyta tvarka ne ilgiau nei 6 mėnesiams ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir
213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį
ilgiau, nei nurodyta šiame Aprašo punkte, projekto sutarties keitimas turi būti derinamas su
Ministerija.“
2.12. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių:
22.1. produkto stebėsenos rodiklio „Užmegzti kontaktai MTEPI srityje pagal sumaniosios
specializacijos kryptis“, kodas P.N. 811, minimali siektina projekto reikšmė – 200;
22.2. produkto stebėsenos rodiklio „Pritraukti tyrėjai į MTEPI įmones pagal sumaniosios
specializacijos kryptis“, kodas P.N. 827, minimali siektina projekto reikšmė – 20;
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22.3. rezultato stebėsenos rodiklio „Pritraukta užsienio įmonių į MTEPI sritį pagal
sumaniosios specializacijos kryptis“, kodas R.N. 814, minimali siektina projekto reikšmė – 3.“
2.13. Papildau 221 punktu:
„221. Aprašo 22.1–22.3 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių
skaičiavimui taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos ūkio 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“. Visų Priemonės
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.“
2.14. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:
„26. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto
sutarties pasirašymo dienos.“
2.15. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:
„29. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl
projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto
išlaidoms taikomus reikalavimus.“
2.16. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:
„30. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 800 000 Eur (keturi
milijonai aštuoni šimtai tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma
yra 29 000 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai eurų).“
2.17. Papildau 321 punktu:
„321. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo
finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.“
2.18. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:
„33. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos
Aprašo lentelėje.
Lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.
Išlaidų
Išlaidų kategorijos
kategorijos
Reikalavimai ir paaiškinimai
pavadinimas
Nr.
1.
Žemė
Netinkamos finansuoti išlaidos.
Nekilnojamasis
2.
Netinkamos finansuoti išlaidos.
turtas
Statyba,
Netinkamos finansuoti išlaidos.
rekonstravimas,
3.
remontas ir kiti
darbai
Šios kategorijos išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei
10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Tinkamomis
finansuoti išlaidomis yra laikomos:
4.1. kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos. Kompiuterinė
įranga gali būti įsigyjama finansinės nuomos (lizingo) būdu,
tačiau finansinės nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti
Įranga, įrenginiai ir
4.
ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės
kitas turtas
nuomos (lizingo) būdu įsigyta kompiuterinė įranga iki
projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto
vykdytojo nuosavybe;
4.2. programinės įrangos įsigijimo išlaidos;
4.3. įrangos ir įrenginių, kurie tiesiogiai susiję su projekto
veiklomis ir būtini projektui sėkmingai įgyvendinti,
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5.

Projekto vykdymas

įsigijimo išlaidos. Kita įranga ir įrenginiai gali būti įsigyjami
finansinės nuomos (lizingo) būdu, tačiau finansinės nuomos
(lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto
įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės nuomos (lizingo)
būdu įsigyta kita įranga ir įrenginiai iki projekto
įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo
nuosavybe;
4.4. ilgalaikio materialiojo turto draudimo išlaidos.
Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:
5.1. darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir
(ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas
bei vykdančiojo personalo išmokos už papildomas poilsio
dienas, apmokamos taikant maksimalias kasmetinių
atostogų išmokų bei papildomų poilsio dienų fiksuotąsias
normas, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d.
patvirtinta Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų
išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo atskaita
(2017 m. liepos 20 d. redakcija), paskelbta ES struktūrinių
fondų
svetainėje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniuatostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimoataskaita;
5.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos,
apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės
aktų nustatyta tvarka. Projekto veikloms vykdyti
(vykdančiojo personalo komandiruotės) reikalingos
transporto Lietuvos Respublikoje ir kelionėms žemės
transportu iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę (ir atgal)
išlaidos apmokamos taikant maksimalius kuro ir viešojo
transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurie nustatomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2015 m. balandžio 24 d. patvirtinta Kuro ir viešojo
transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo
ataskaita, kuri paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kuro-ir-viesojotransporto-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimoataskaita;
5.3. išlaidos tyrimams, studijoms, apžvalgoms ir panašioms
paslaugoms įsigyti. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei
15 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
5.4. su renginių organizavimu susijusios išlaidos (pvz.,
renginiams reikalingų patalpų nuomos, renginiui reikalingos
įrangos nuomos ir panašios) išlaidos, kai renginį organizuoja
projekto vykdytojas, o ne perkama tokia paslauga;
5.5. išlaidos kitoms su projekto veiklomis susijusioms
paslaugoms (leidybos, vertimo, narystės organizacijose ir
iniciatyvose mokestis, renginių dalyvio mokestis,
rinkodaros, reklamos ir viešųjų ryšių, e. rinkodaros) įsigyti.
Išlaidos rinkodaros, reklamos ir viešųjų ryšių, e. rinkodaros
paslaugoms įsigyti gali sudaryti ne daugiau nei 15 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
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6.

Informavimas apie
projektą

7.

Netiesioginės
išlaidos ir kitos
išlaidos pagal
fiksuotąją projekto
išlaidų normą

5.6. projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto
priemonių, patalpų eksploatavimo (komunalinių, ryšio
paslaugų ir panašios) išlaidos;
5.7. tarptautinių partnerių ir ekspertų kelionių ir
apgyvendinimo išlaidos;
5.8. projektui vykdyti reikalingų patalpų nuomos išlaidos.
Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos – išlaidos
privalomiems informavimo apie projektą veiksmams, kurios
gali sudaryti ne daugiau nei 5 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų sumos.
Netiesioginių projekto išlaidų suma pagal fiksuotąją normą
apskaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.“

2.19. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:
„38. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų
atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams. Paraiškos formos projekto biudžeto
lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta
Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.
Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo lentelės 5.1 papunktyje ir 7 punkte nustatytas fiksuotąsias
normas bei 5.2 papunktyje nurodytus fiksuotuosius įkainius, turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus
trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus. Įgyvendinant projektą vadovaujančiajai ar
audito institucijoms nustačius, kad fiksuotasis įkainis ir (arba) fiksuotoji norma buvo netinkamai
nustatyti, patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar
jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.“
2.20. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:
„44. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta
forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje
„Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto
„Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.“
2.21. Papildau 453 punktu:
„453. Jeigu vadovaujantis Aprašo 45 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu
iš šių būdų:
453.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų
dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo
ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos
turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali
būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;
453.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas
elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.“
2.22. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:
„55. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto
finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių III skyriaus septynioliktajame
skirsnyje nustatyta tvarka.“
2.23. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:
„59. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:
59.1. pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje arba
59.2. pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).“
2.24. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

7
„62. Projekto (-ų) įgyvendinimo priežiūrai sudaromas Projekto (-ų) priežiūros komitetas, kuris
stebi projekto įgyvendinimo pažangą ir teikia rekomendacijas projekto vykdytojui dėl projekto
įgyvendinimo. Projekto (-ų) priežiūros komitetas sudaromas iš įgyvendinančiosios institucijos ir
Ministerijos atstovų, į Projekto (-ų) priežiūros komiteto sudėtį gali būti kviečiami kitų institucijų,
įstaigų ar organizacijų atstovai. Projekto (-ų) priežiūros komiteto sudėtis tvirtinama Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, o jo veiklos principai bus nustatyti šio
komiteto darbo reglamente.“
2.25. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:
„64. Projekto vykdytojas turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti
vykdant projektą naudotas finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų
galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas
turtas) ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos draudimo ir draudimo
tarpininkavimo veiklą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Draudiminio įvykio atveju projekto
vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.“
2.26. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:
„65. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 3 mėnesius nuo projekto sutarties
pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai
nutraukti projekto sutartį. Jeigu įgyvendinančioji institucija nenutraukia projekto sutarties, ji nustato
pareiškėjui ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą pateikti informaciją dėl projekto veiklos įgyvendinimo
pradžios nukėlimo ir, įvertinusi priežastis, priima galutinį sprendimą dėl projekto sutarties pratęsimo
(nepratęsimo).“
2.27. Pakeičiu 1 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto
konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal
projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.
1.1.
Projekto
tikslai
ir Projekto tikslai ir (Viešoji įstaiga
uždaviniai atitinka bent vieną uždaviniai turi atitikti Lietuvos verslo
veiksmų programos prioriteto veiksmų programos paramos agentūra
konkretų uždavinį ir siekiamą 1
prioriteto (toliau –
rezultatą.
„Mokslinių
tyrimų, įgyvendinančioji
eksperimentinės
institucija),
plėtros ir inovacijų pildydama
skatinimas“
tinkamumo
1.2.1
konkretų finansuoti
uždavinį
„Padidinti vertinimo lentelę,
mokslinių
tyrimų, perkelia Lietuvos
eksperimentinės
Respublikos ūkio
plėtros ir inovacijų ministerijos atlikto
veiklų
aktyvumą projektinio
privačiame sektoriuje“ pasiūlymo
ir siekiamą rezultatą.
vertinimo išvadą ir
skiltyje
Informacijos šaltinis – „Komentarai“
paraiška finansuoti iš nurodo šios išvados
Europos
Sąjungos pavadinimą ir
struktūrinių fondų lėšų datą)“
bendrai finansuojamą
projektą (toliau –
paraiška).
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1.2. Projekto tikslai, uždaviniai
ir veiklos atitinka bent vieną iš
projektų finansavimo sąlygų
apraše nurodytų veiklų.

Projekto
tikslai,
uždaviniai ir veiklos
turi atitikti 2014–
2020 metų Europos
Sąjungos
fondų
investicijų
veiksmų
programos 1 prioriteto
„Mokslinių
tyrimų,
eksperimentinės
plėtros ir inovacijų
skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-V822 „SmartInvest LT“
projektų finansavimo
sąlygų aprašo Nr. 1
(toliau – Aprašas)
10 punkte nurodytą
veiklą.

Informacijos šaltinis –
paraiška.
1.3. Projektas atitinka kitus su Projektas turi atitikti
projekto veiklomis susijusius Aprašo
projektų finansavimo sąlygų 14.2 papunktyje, 16,
apraše nustatytus reikalavimus. 17 ir 18 punktuose
nustatytus
reikalavimus.
Informacijos šaltiniai:
paraiška,
Aprašo
3 priedas.“
2.28. Pakeičiu 1 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.2. Projektu prisidedama prie Projektas turi prisidėti
bent vieno 2009 m. spalio 30 d. prie Europos Sąjungos
Europos
Vadovų
Tarybos Baltijos jūros regiono
išvadomis
Nr.
15265/09 strategijos
tikslo
patvirtintos Europos Sąjungos įgyvendinimo, kaip tai
Baltijos
jūros
regiono nustatyta
Aprašo
strategijos, atnaujintos Europos 15 punkte.
Komisijos 2012 m. kovo 23 d.
komunikatu Nr. COM (2012) Informacijos šaltinis –
128, tikslo įgyvendinimo pagal paraiška.“
bent vieną Europos Sąjungos
Baltijos
jūros
regiono
strategijos veiksmų plane,
patvirtintame
Europos
Komisijos 2017 m. kovo 20 d.
sprendimu Nr.
SWD(2017)
118, numatytą politinę sritį,
horizontalųjį
veiksmą
ar
įgyvendinimo pavyzdį.
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2.29. Pakeičiu 1 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku
įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.
5.1. Pareiškėjas ir partneris (- Informacijos šaltinis –
iai) yra juridiniai asmenys, paraiška.
juridinio
asmens
filialai,
atstovybės (toliau – juridinis
asmuo) arba fiziniai asmenys,
kurie verčiasi ūkine ir (arba)
ekonomine veikla (toliau –
fizinis asmuo), kaip nustatyta
projektų finansavimo sąlygų
apraše.
5.2. Pareiškėjas ir partneris (- Tinkamų pareiškėjų
iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas
sąrašą,
nustatytą
projektų Aprašo 12 punkte.
finansavimo sąlygų apraše.
Informacijos šaltinis –
paraiška.
5.3. Pareiškėjas ir partneris (- Netaikoma.
iai) turi teisinį pagrindą užsiimti
ta veikla (atlikti funkcijas),
kuriai pradėti ir (arba) vykdyti,
ir
(arba)
plėtoti
skirtas
projektas.
5.4. Pareiškėjui ir partneriui (- Informacijos šaltiniai:
iams) nėra apribojimų gauti paraiška,
Juridinių
finansavimą:
asmenų
registro
5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (- duomenys.
iams), kurie yra juridiniai
asmenys, nėra iškelta byla dėl
bankroto
arba
restruktūrizavimo, nėra pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės
ir (arba) ekonominės veiklos
arba jis (jie) nėra likviduojamas
(-i), nėra priimtas kreditorių
susirinkimo nutarimas bankroto
procedūras vykdyti ne teismo
tvarka (ši nuostata netaikoma
biudžetinėms įstaigoms) arba
pareiškėjui ir partneriui (-iams),
kurie yra fiziniai asmenys, nėra
iškelta byla dėl bankroto, nėra
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl
ūkinės ir (arba) ekonominės
veiklos;
5.4.2. paraiškos pateikimo dieną
pareiškėjas ir partneris (-iai)
neturi su mokesčių ir socialinio
draudimo įmokų mokėjimu
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susijusių skolų pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus arba
pagal kitos valstybės teisės
aktus, jei pareiškėjas ir partneris
(-iai) yra užsienyje registruotas
juridinis asmuo (asmenys) ar
fizinis (-iai) asmuo (asmenys)
yra užsienio pilietis (-čiai), arba
kiekvienu atveju skola neviršija
50
Eur
(penkiasdešimt
eurų) (tikrinama ne vėliau kaip
per 7 dienas nuo paraiškos
gavimo dienos; jei nustatoma,
kad skola viršija 50 Eur
(penkiasdešimt
eurų),
pareiškėjui
leidžiama
dokumentais pagrįsti, kad
paraiškos pateikimo dieną skola
neviršijo 50 Eur (penkiasdešimt
eurų) (ši nuostata netaikoma
įstaigoms,
kurių
veikla
finansuojama
iš
Lietuvos
Respublikos valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų ir (arba)
valstybės pinigų fondų, ir
pareiškėjams, kuriems Lietuvos
Respublikos
teisės
aktų
nustatyta tvarka yra atidėti
mokesčių
arba
socialinio
draudimo įmokų mokėjimo
terminai);
5.4.3. paraiškos vertinimo metu
pareiškėjas ir partneris (-iai),
kurie yra fiziniai asmenys, arba
pareiškėjo ir partnerio (-ių),
kurie yra juridiniai asmenys,
vadovas, pagrindinis akcininkas
(turintis daugiau nei 50 proc.
akcijų) ar savininkas, ūkinės
bendrijos tikrasis narys (-iai) ar
mažosios bendrijos atstovas (ai), turintis (-ys) teisę juridinio
asmens vardu sudaryti sandorį,
ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti)
asmuo (asmenys), turintis (-ys)
teisę surašyti ir pasirašyti
pareiškėjo
apskaitos
dokumentus, neturi neišnykusio
arba nepanaikinto teistumo arba
dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių)
per paskutinius 5 metus nebuvo
priimtas
ir
įsiteisėjęs
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apkaltinamasis
teismo
nuosprendis už dalyvavimą
bendrininkų
grupėje,
organizuotoje
grupėje,
nusikalstamame susivienijime,
jų organizavimą ar vadovavimą
jiems, kyšininkavimą, prekybą
poveikiu,
papirkimą,
piktnaudžiavimą,
tarnybos
pareigų neatlikimą, sukčiavimą,
turto
pasisavinimą,
turto
iššvaistymą, turtinės žalos
padarymą
apgaule,
turto
sunaikinimą ar sugadinimą,
neteisėtą
praturtėjimą,
kontrabandą, muitinės apgaulę,
neteisėtą disponavimą akcizais
apmokestinamomis prekėmis,
neteisėtą prekių ar produkcijos
neišvežimą
iš
Lietuvos
Respublikos, neteisėtą vertimąsi
ūkine, komercine, finansine ar
profesine veikla, neteisėtą
juridinio
asmens
veiklą,
svetimo prekių ar paslaugų
ženklo naudojimą, apgaulingą
pareiškimą
apie
juridinio
asmens
veiklą,
mokesčių
nesumokėjimą,
kredito,
paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą
tvarką,
kreditinį
sukčiavimą,
skolininko
nesąžiningumą, nusikalstamą
bankrotą, netikros elektroninės
mokėjimo
priemonės
gaminimą, tikros elektroninės
mokėjimo priemonės klastojimą
ar
neteisėtą
disponavimą
elektronine mokėjimo priemone
arba jos duomenimis, neteisėtą
elektroninės
mokėjimo
priemonės ar jos duomenų
panaudojimą,
neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar
turtą pateikimą, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, apgaulingą ar
aplaidų apskaitos tvarkymą,
nusikalstamu būdu gauto turto
įgijimą
ar
realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų
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ar turto legalizavimą, netikrų
pinigų ar vertybinių popierių
pagaminimą, laikymą arba
realizavimą,
dokumento
suklastojimą ar disponavimą
suklastotu
dokumentu,
antspaudo, spaudo ar blanko
suklastojimą,
dalyvavimą
kokioje nors kitoje neteisėtoje
veikloje, kenkiančioje Lietuvos
Respublikos ir (arba) ES
finansiniams interesams (šis
apribojimas netaikomas, jei
pareiškėjo arba partnerio (-ių)
veikla yra finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės
ir (arba) savivaldybių biudžetų,
ir (arba) valstybės pinigų fondų,
taip pat Europos investicijų
fondui ir Europos investicijų
bankui);
5.4.4. paraiškos vertinimo metu
pareiškėjui ir partneriui (-iams),
jei jie perkėlė gamybinę veiklą
valstybėje narėje arba į kitą
valstybę narę, nėra taikoma arba
nebuvo taikoma išieškojimo
procedūra (ši nuostata nėra
taikoma viešiesiems juridiniams
asmenims);
5.4.5. paraiškos vertinimo metu
pareiškėjui ir partneriui (-iams)
nėra taikomas apribojimas (iki 5
metų) neskirti ES finansinės
paramos dėl trečiųjų šalių
piliečių nelegalaus įdarbinimo
(ši nuostata nėra taikoma
viešiesiems
juridiniams
asmenims);
5.4.6. paraiškos vertinimo metu
pareiškėjui ir partneriui (-iams)
nėra taikomas apribojimas gauti
finansavimą dėl to, kad per
sprendime dėl lėšų grąžinimo
nustatytą terminą lėšos nebuvo
grąžintos arba grąžinta tik dalis
lėšų
(šis
apribojimas
netaikomas įstaigoms, kurių
veikla finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų ir (arba)
valstybės
pinigų
fondų,
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įstaigoms,
kurių
veiklai
finansuoti yra skiriama 2007–
2013 metų ES fondų ar 2014–
2020 metų ES struktūrinių
fondų
techninė
parama,
Europos investicijų fondui ir
Europos investicijų bankui);
5.4.7. paraiškos vertinimo metu
pareiškėjas ir partneris (-iai)
Juridinių asmenų registrui yra
pateikę metinių finansinių
ataskaitų rinkinius, taip pat
metinių
konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinius,
kaip nustatyta Juridinių asmenų
registro
nuostatuose,
patvirtintuose
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003
m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr.
1407 „Dėl Juridinių asmenų
registro įsteigimo ir Juridinių
asmenų
registro
nuostatų
patvirtinimo“ (ši nuostata
netaikoma, kai pareiškėjas yra
fizinis asmuo; ši nuostata
taikoma tik tais atvejais, kai
finansines ataskaitas būtina
rengti
pagal
įstatymus,
taikomus juridiniam asmeniui,
užsienio juridiniam asmeniui ar
kitai organizacijai).
5.5. Pareiškėjas ir partneris (iai) turi (gali užtikrinti)
pakankamus
administravimo
gebėjimus vykdyti projektą.
5.6.
Projekto
parengtumas
atitinka projektų finansavimo
sąlygų
apraše
nustatytus
reikalavimus.
5.7. Partnerystė įgyvendinant
projektą yra pagrįsta ir teikia
naudą.

Informacijos šaltinis –
paraiška.

Netaikoma.

Netaikoma.“

2.30. Pakeičiu 1 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.
6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio Netaikoma.
(-ių) įnašas atitinka projektų
finansavimo sąlygų apraše
nustatytus reikalavimus ir yra
užtikrintas įnašo finansavimas.
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6.2. Užtikrintas netinkamų Informacijos šaltiniai:
finansuoti su projektu susijusių duomenys tikrinami
išlaidų padengimas.
pagal
Juridinių
asmenų
registro
duomenis, pareiškėjo
kreditorių ir debitorių
sąrašą
(nurodomi
kreditoriniai
ir
debitoriniai
įsiskolinimai
ir
sąrašas, sudarytas ne
vėliau
kaip
prieš
30 dienų iki paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
dienos),
prognozinius pinigų
srautus
(mėnesiais)
projekto įgyvendinimo
laikotarpiu, kuriuose
pagal
projekto
tvarkaraštį
būtų
detalizuoti ir išdėstyti
projekto finansavimo
šaltiniai, numatomos
patirti
išlaidos
(atsižvelgiant
į
apmokėjimo sąlygas),
įvertintas
paramos
sumų
gavimas
ir
panašiai, kurie įrodo,
kad pareiškėjui pakaks
numatytų finansavimo
šaltinių
nuosavam
indėliui finansuoti ir
sklandžiam projekto
veiklų finansavimui
užtikrinti,
pagrindžiančius
planuojamo
pardavimo
dokumentus (turimi
kontraktai,
užsakomieji
komerciniai
pasiūlymai, užsakymai
ir
panašiai),
planuojamus
finansavimo šaltinius
(nuosavos lėšos, bankų
ir kitų kredito įstaigų,
juridinių
asmenų
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paskolos
ir
kiti
šaltiniai);
kitus
dokumentus,
įrodančius pareiškėjo
gebėjimus užtikrinti
savo veiklos tęstinumą
per visą projekto
įgyvendinimo
laikotarpį ir prisidėti
prie
projekto
finansavimo.
finansinis Informacijos šaltinis –
rezultatų paraiška.

6.3. Užtikrintas
projekto (veiklų)
tęstinumas.
6.4. Projektas atitinka Europos Netaikoma.“
investicijų banko nustatytas
išlaidų tinkamumo finansuoti
sąlygas.

2.31. Pakeičiu 1 priedo 7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti Projekto įgyvendinimo
projekto
tikslus,
veiklas, trukmė (terminas) turi
uždavinius ir pasiekti rezultatus atitikti
Aprašo
per projekto įgyvendinimo 19 punkte nustatytus
laikotarpį;
projekto reikalavimus.
įgyvendinimo trukmė atitinka
projektų finansavimo sąlygų Informacijos šaltinis –
apraše nustatytus reikalavimus.
paraiška.“
2.32. Pakeičiu 1 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.
8.1. Projekto veiklos vykdomos Projekto
veiklų
Lietuvos Respublikoje arba ne vykdymo teritorija turi
Lietuvos Respublikoje, bet jas atitikti
Aprašo
vykdant sukurti produktai, gauti 21 punkte nustatytus
rezultatai ir nauda (ar jų dalis, reikalavimus.
proporcinga
Lietuvos
Respublikos finansiniam įnašui) Informacijos šaltinis –
atitenka Lietuvos Respublikai ir paraiška.“
projektas atitinka bent vieną iš
šių sąlygų:
8.1.1. iš Europos regioninės
plėtros fondo ir Sanglaudos
fondo bendrai finansuojamo
projekto veiklų, vykdomų ne
Lietuvos Respublikoje, o ES
teritorijoje, išlaidos neviršija
procento, nustatyto projektų
finansavimo sąlygų apraše; arba
pagal projektų finansavimo
sąlygų
aprašą
vykdomos
reprezentacijai skirtos veiklos;
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8.1.2. iš Europos socialinio
fondo bendrai finansuojamo
projekto veiklos vykdomos:
- ES teritorijoje;
- ne ES teritorijoje, bet tokių
veiklų
išlaidos
neviršija
procento, nustatyto projektų
finansavimo sąlygų apraše;
8.1.3. vykdomos techninės
paramos projektų veiklos.

Ekonomikos ir inovacijų ministras

Parengė
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos
investicijų koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Agnė Petrauskaitė

Virginijus Sinkevičius

