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2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 
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AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS 

PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP TYRIMAI“ 

 

1. Priemonės aprašymas 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, 

viršijant ES lėšas dėl Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarimo protokolu Nr. 28, veiksmų ir projektų 

įgyvendinimo, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarime 

Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 

pakeitimo“.   

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ įgyvendinimo. 

1.3.  Remiamos veikla – moksliniai tyrimai ir (arba) eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP) 

ir naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, kas susiję su COVID-19, įskaitant projektus, 

kuriems pagal programos „Horizontas 2020“ labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – 

MVĮ) priemonę suteiktas kokybę rodantis pažangumo ženklas, susijęs su kova su COVID-19. 

1.4. Galimi pareiškėjai – įmonės. 

1.5.  Partnerystė negalima, išskyrus atvejus, jei mokslinių tyrimų projektą remia daugiau 

nei viena valstybė narė arba jis vykdomas tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių 

tyrimų organizacijomis ar kitomis įmonėmis. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Tęstinė projektų atranka 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra. 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė 

reikšmė  

2018 m. 

gruodžio 31 d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. 

gruodžio 31 d. 

R.N.810 „Investicijas gavusios Procentai - 110 
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įmonės pajamų, gautų iš 

sukurtų ir rinkai pateiktų 

produktų, santykis su 

skirtomis investicijomis“ 

P.B.202 
Subsidijas gaunančių 

įmonių skaičius  
Įmonės - 30 

P.B.228 

Įmonių, gavusių paramą 

siekiant, kad jos pateiktų 

naujų rinkos produktų, 

skaičius 

Įmonės - 27 

P.B.229 

Įmonių, gavusių paramą 

siekiant, kad jos pateiktų 

naujų įmonės produktų, 

skaičius 

Įmonės - 7 

P.N.814 

Investicijas gavusių 

įmonių sukurti gaminių, 

paslaugų ar procesų 

prototipai (koncepcijos) 

Skaičius - 30 

P.N.815 

Investicijas gavusių 

įmonių sertifikuoti 

produktai MTEP srityje 

Skaičius - 6 

P.N.816 

Investicijas gavusių 

įmonių sertifikuotos 

technologijos MTEP 

srityje 

Skaičius - 2 

P.N.846 

Subsidijų, skirtų MTEP, 

susijusiems su COVID-

19, vertė 

Eur - 30 000 000 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respub-

likos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešo-

sios 

lėšos  

Privačios 

lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti 

skiriamų lėšų ir Ateities ekonomikos DNR plano veiksmams ir projektams įgyvendinti skiriamų 

lėšų 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

2
1
. Ateities ekonomikos DNR plano veiksmams ir projektams įgyvendinti skiriamos lėšos 
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30 000 000 0 4 000 000 0 0 0 4 000 000 

3. Iš viso  

30 000 000 0 4 000 000 0 0 0 4 000 000 

 



Eil. 

Nr. 

Rodiklio 

kodas 

Rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetai 
Sąvokų apibrėžtys 

Apskaičiavimo 

tipas 

Skaičiavimo 

būdas 
Duomenų šaltinis 

Pasiekimo 

momentas  
Institucija 

107. P.N.846 „Subsidijų, 

skirtų MTEP, 

susijusiems su 

COVID-19, 

vertė“ 

Eurai Subsidija – negrąžintina tiesioginė 

finansinė parama projektui 

vykdyti.  

  
MTEP, susiję su COVID-19,  

apima vakcinų, vaistinių 

preparatų ir gydymo priemonių, 

medicinos priemonių, ligoninių ir 

medicinos reikmenų, 

dezinfekavimo priemonių, 

apsauginių drabužių ir priemonių 

MTEP, taip pat su procesų 

inovacijomis,  siekiant 

veiksmingos  produktų (vakcinų, 

vaistinių preparatų ir gydymo 

priemonių, medicinos priemonių, 

ligoninių ir medicinos reikmenų, 

dezinfekavimo priemonių, 

apsauginių drabužių ir priemonių) 

gamybos, susijusius MTEP. 

Automatiškai 

apskaičiuojamas 

Subsidijų 

vertė yra 

lygi 

priemonės 

finansavimui 

skirtai 

sumai. 

Pirminiai šaltiniai:  

projekto sutartis 

Antriniai šaltiniai: 

mokėjimo 

prašymai, ataskaita 

po projekto 

finansavimo 

pabaigos. 

Stebėsenos 

rodiklis laikomas 

pasiektu, kai 

pateikiami 

dokumentai, 

patvirtinantys 

pasiektą 

stebėsenos 

rodiklio reikšmę. 

Už stebėsenos 

rodiklio 

pasiekimą ir 

duomenų apie 

pasiektą 

stebėsenos 

rodiklio 

reikšmę 

teikimą 

antriniuose 

šaltiniuose yra 

atsakingas 

projekto 

vykdytojas. 

 


