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MITA TARPTAUTINĖS PROGRAMOS

HORIZONTAS 2020 
ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa

EUROSTARS2
jungtinė EK ir EUREKA Sekretoriato programa, skirta 

mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms 
mokslinius tyrimus ir diegiančioms inovacijas



Horizontas2020 teminės kryptys

HORIZONTAS 2020

Pažangus 
mokslas

Excellent Science

Pramonės 
lyderystė

Industrial
Leadership

Visuomenės 
iššūkiai

Societal
Challenges

MVĮ instrumentas

www.h2020.lt



https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Fazė 1
Skiriama suma €50,000 (lump

sum) + mokymai

Fazė 2
Grantas nuo €0.5m – 2.5m

70% finansavimas + mokymai

Fazė 3
Rizikos kapitalas 

(viešas/privatus)

Koncepcijos ir galimybių studijos 
vertinimas

Demonstravimas pristatymas rinkai Komercializavimas 

Nuo koncepcija iki rinkos brandumo Nuo rinkos brandumas iki 
rinkos užkariavimo

Koncepcijos įrodymas
➢Techninio ir komercinio 
perspektyvumo įrodymas
➢Intelektinės nuosavybės 
valdymas
➢Dizaino kūrimas
➢Pilotinės versijos išvystymas
➢Rizikos įvertinimas

Parodyti komercinį potencialą
➢Prototipo kūrimas
➢Testavimas 
➢Bandymai
➢Prototipo vystymas ir
➢Komercinio potencialo išvystymas

Eiti į rinką
➢EK kokybė sženklas
➢Investavimo mokymai
➢Langas į EK finansines priemones 
(vertybiniai popieriai ir pan.)
➢Sąsaja su EK viešaisiais pirkimais

Projektas: 6 mėn. Projektas: 12 – 24 mėn.

Nuo idėjos iki koncepcijos

Rezultatas: 
Parengtas verslo planas

Rezultatas:
Komercializuotas produktas

Rezultatas: Rinkos sėkmė

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9





KVIETIMAI

1 fazės 2 fazės

2018 rugsėjo 5 d.
2018 lapkričio 7 d.
-------------------------
2019 vasario 13 d.
2019 gegužės 7 d.
2019 rugsėjo 5 d.
2019 lapkričio 6 d.

2018 gegužės 23 d.
2018 spalio 10 d.
-------------------------
2019 sausio 9 d
2019 balandžio 3 d.
2019 birželio 5 d.
2019 spalio 9 d.



Naudingos nuorodos

www.h2020.lt

www.mita.lt

http://www.h2020.lt/
http://www.mita.lt/


EUROSTARS2 TAI…

Jungtinė programa tarp EUREKA and ES

Skirta MVĮ, vykdančioms mokslinius tyrimus

Orientuota į rinką

Temos siūlomos „iš apačios į viršų“

Tarptautinis bendradarbiavimas



DALYVAUJANČIOS ŠALYS

Dalyvauja 36 valstybės



Į RINKĄ ORIENTUOTAS REZULTATAS

Rezultato pateikimas į rinką per du metus po projekto pasibaigimo

INOVACIJOS

Produktas Procesas Paslaugos

1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai



REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

Projekto 

lyderis MVĮ, 

vykdanti 

mokslinius 

tyrimus iš 

Eurostars

valstybės 

narės

Du dalyviai

•Nesusijusios 

įmonės, 

Juridiniai 

asmenys iš 

dviejų skirtingų 

Eurostars 

valstybės narių

Įmonės 

pagrindinės 

projekto 

vykdytojos

Bendradarbi

avimo 

pusiausvyra

Maksimali 

projekto 

trukmė iki 3 

metų

Rezultato

pateikimas į 

rinką per du 

metus po 

projekto 

pasibaigimo



PROCESAS

Paraiškų 

teikimas
Vertinimas Finansavimas 

ir stebėsena

2018 rugsėjo 13 d.

2019 vasario 28 d. 

3-4 mėn.



✓ Finansuojami tik teigiamai tarptautinių ekspertų įvertinti ir patvirtinti 
„Eureka“ sektretoriate Aukšto lygio pareigūnų posėdyje projektai

✓ Finansavimas vykdomas vadovaujantis nacionalinėmis taisyklėmis
(http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eurostars/svarbus-
dokumentai/). Skiriama iki 300000 Eurų Lietuvos dalyviui

✓ Finansavimo intensyvumas:

FINANSAVIMAS 

Pramoniniams tyrimams Bandomoji taikomoji veikla

MVĮ Didelės 
įmonės

MVĮ Didelės 
įmonės

75 proc. 50 proc. 50 proc. 25 proc.

http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eurostars/svarbus-dokumentai/


Naudingos nuorodos



PARTNERIŲ PAIEŠKOS GALIMYBĖS



NCP 

PARTNERIŲ PAIEŠKA

https://services.ptj.de/partner

search/registration-overview



Remiamas įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose:
- skirtuose susipažinti su programomis, 

- skirtuose ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas, 

- susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose,

- skirtuose, parengti projektų paraiškas, 

Konsorciumų susitikimų, skirtų parengti projektų paraiškas, 

organizavimas

Vienai įmonei skiriama suma negali viršyti:

✓ 600 Eur Europos Sąjungos valstybėse,

✓ 800 Eur Europos, bet ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, valstybėse  

✓ 1000 Eur kitose valstybėse 

PARTNERIŲ PAIEŠKOS GALIMYBĖS

Daugiau informacijos: 
https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/tarptautiniu-partneriu-paieska





Kas po H2020, H2027?

2014-2020 m.
80 mlrd. EUR

2021-2027 m.
97,6 mlrd. EUR

+22%



Kas naujo?

Europos inovacijų taryba;

„Pathinder“ priemonė;

Akseleratoriaus priemonė;

Daugiau dėmesio numatoma skirti Atvirosioms 

inovacijoms (išskiriamos blockchain, dirbtinio 

intelekto, robotikos, genomikos sritys)





GYNYBOS FONDAS



Jei gali apie tai svajoti, gali tai ir padaryti!

Walt Disney 



Dėkoju už dėmesį!
Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!

http://www.mita.lt/

