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Vietoj įvado ...



Verslo plėtros dedamosios

Plėtra

Darbo 
jėga

Žinios

Kapitalas



Inovacijos

Jei tyrimai yra procesas, kuriame pinigai vyksta žiniomis, tai inovacijos yra 

procesas, kuriame žinios virsta pinigais
EUREKA



… įmonei būdingos dvi – ir tik dvi –
bazinės veiklos: marketingas ir 
inovacijos. 

Marketingas ir inovacijos duoda 
rezultatus, visa kita yra tik 
sąnaudos.

Peter Drucker

Pridėtinė vertė
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➢ Pelno mokesčio lengvatos vykdantiems MTEP

➢ MTEP (kas? kur?) - kaip nesuklysti naudojantis 
mokesčių lengvata

➢ MTEP įforminimas įmonėje



MTEPI mokesčių lengvatos



LR pelno mokesčio įstatymas

➢ Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) 

sąnaudų lengvata (171 str.)

➢ Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto 

amortizacija (18 str.)

➢ Pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto

(461 str.)

➢ 5 proc. mokestis pelnui iš IN (57 str.)



Sąnaudos

➢ Darbuotojų DU + visi susiję mokesčiai

➢ Komandiruočių sąnaudos;

➢ MTEP veiklose sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;

➢ Sąnaudos, patirtos perkant paslaugas, tiesiogiai susijusias su MTEP veiklomis ir būtinas MTEP veikloms 

atlikti;

➢ Sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP veiklų sudedamuosius darbus iš kito apmokestinamojo vieneto ar 

fizinio asmens (tik valstybės: Europos ekonominės erdvės arba dvigubo apmokestinimo išvengimo 

sutartis)

➢ PVM, kuris neatskaitomas pagal LR PVM nuostatas

MTEP sąnaudų lengvata (1)

MTEP sąnaudos tris kartus atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu 

laikotarpiu, kuriuo patiriamos



MTEP sąnaudų lengvata (2)

Pajamos: 100 000 EUR

Išlaidos: 60 000 EUR, iš jų 10 000 EUR – MTEP išlaidos

Išlaidos taikant lengvatą: 50 000 + 10 000 x 3 = 80 000 EUR 

Pelnas nepritaikius lengvatos: 100 000 – 60 000 = 40 000 EUR

Pelnas taikant lengvatą: 100 000 – 80 000 = 20 000 EUR

Sutaupytas pelno mokestis: 20 000 *0,15 = 3 000 EUR



Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto amortizacija
TURTO GRUPĖ ĮPRASTAS LAIKOTARPIS MTEP

Mašinos ir įrengimai 5 2

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.) 8 2

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 

(kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) 3 2

Programinė įranga 3 2

Įsigytos teisės 3 2

Kitas materialus/nematerialus turtas 4 2

MTEP veikloje naudojamo  turto amortizacija (pvz.)

Įrengimų vertė: 20 000 EUR

Kompiuterių vertė: 6 000 EUR

Turto naudojimo sąnaudos (metiniai amortizaciniai atskaitymai):

Jei įranga ir kompiuteriai naudojami tipinei veiklai:                 20 000/5 + 6 000/3 = 6 000 EUR

Jei įranga ir kompiuteriai naudojami MTEP veiklai:                  20 000/2 + 6 000/2 = 13 000 EUR

Sutaupytas pelno mokestis dėl pagreitintos amortizacijos:  (13 000 – 6 000)*0,15 = 1 050 EUR



Pelno sumažinimas dėl investicinio projekto (nuo 2018 m.)

➢ Vykdant investicinį projektą, apmokestinamąjį pelną galima sumažinti faktiškai patirtų išlaidų 

turtui įsigyti dydžiu (įsigyjant krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes, galima 

sumažinti tik iki 300 000 eurų patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį suma), jei:

➢ 1) turtas yra priskirtinas turto grupėms: mašinos ir įrengimai, įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.), 

kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga), programinė įranga, įsigytos 

teisės ir krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės;

➢ 2) turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo turto naudojimo 

pradžios);

➢ Turtas turi būti naudojamas ne trumpiau nei 3 metus

➢ Pelnas sumažinamas iki 100 %. Viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius 

keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius pelno sumoms sumažinti iki 100 %.
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Kiek sutaupote ?



Pelnas iš IN naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn 
apmokestinama taikant 5 % mokesčio tarifą (nuo 2018 m.)

➢ 1) pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį 

sukūręs Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė ir tik jie dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas 

išlaidas ir

➢ 2) turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus 

(naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos 

patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma 

dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais 

Pelnas iš turto naudojimo – apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš paties mokesčio mokėtojo 

vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų 

pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) atskaičius šioms 

pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

Kiek sutaupote ?



14

MTEP?



MTI matavimas

Frascati (2015) 
MTEP veikla – tai veiksmų, kuriuos 

MTEP vykdytojai sąmoningai atlieka 

naujoms žinioms įgyti, visuma.

EBPO
Mokslo, technologijų ir inovacijų (MTI) matavimas: 

Frascati vadovas (2015); Patentų statistikos vadovas (2009); Oslo vadovas (2018)

Oslo (2018) 
Inovacinė veikla – įmonės vykdoma 

kūrybinė, finansinė ir komercinė veikla, kuria 

siekiama inovacijų.

Inovacija yra naujas arba patobulintas 

produktas ar procesas (arba jų derinys), 

kuris ženkliai skiriasi nuo ankstesnių vieneto 

produktų ar procesų ir kuris yra prieinamas 

potencialiems naudotojams (produkto 

atveju) arba kuris vieneto yra naudojamas 

(proceso atveju).

MTEP nebūtinai yra inovacinės veiklos dalis.



Bazinės nuostatos (1)
Pagal Frascati (2015) MTEP veikla – tai veiksmų, kuriuos MTEP vykdytojai sąmoningai atlieka 

naujoms žinioms įgyti, visuma.

Yra trys MTEP rūšys:

➢ fundamentiniai tyrimai – tai eksperimentiniai arba teoriniai darbai, atliekami visų pirma 

siekiant įgyti naujų žinių apie reiškinio esmę ir stebimus faktus, nenumatant jokio konkretaus 

jų praktinio taikymo ar naudojimo; 

➢ taikomieji tyrimai – tai originalus tyrimas, atliekamas naujoms žinioms įgyti ir nukreiptas visų 

pirma į specifinių praktinių tikslų pasiekimą ar uždavinių įgyvendinimą; 

➢ eksperimentinė plėtra yra tyrimais ir praktine patirtimi sukauptomis žiniomis grindžiami 

sistemingi darbai, leidžiantys įgyti papildomų žinių, tiesiogiai prisidedančių kuriant naujus 

produktus ar procesus ar juos tobulinant.

Inovacinė veikla – tai naujų arba reikšmingai patobulintų produktų įvedimas į rinką arba geresnių 

produktų įvedimo į rinką būdų atradimas. MTEP nebūtinai yra inovacinės veiklos dalis.



Bazinės nuostatos (2)
Pagal LR Mokslo ir studijų įstatymą MTEP – sisteminga kūrybinė gamtos, žmonijos, kultūros ir 

visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas.

Yra trys MTEP rūšys:

➢ fundamentiniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai, atliekami siekiant 

visų pirma įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ir (arba) stebimą tikrovę, tuo metu neturint 

tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų; 

➢ taikomieji tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami norint gauti naujų 

žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti; 

➢ eksperimentinė plėtra moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi, sukauptu pažinimu 

grindžiama nuosekli, papildomų žinių teikianti veikla, kurios tikslas – kurti naujus produktus 

ar procesus arba tobulinti jau sukurtus produktus ar procesus, taip pat kurti arba iš esmės 

tobulinti moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus 

žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinius.



MTEP dedamosios
Naujumas

Kūrybiškumas

NeapibrėžtumasSistemingumas

Perdavimas/ 

atkartojimas
- personalas

- taikomi tyrimų metodai

- projektas

- tikslai

- mokslinis ir (arba) technologinis neapibrėžtumas

- rizika (rezultatų); ir (ar)  

kaštų; ir (ar) laiko/terminų

• Frascati (2015) ir Oslo (2018) vadovai

• Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas 

(2012.06.06, Nr. 650)

• Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų 

apskaitos vedimo ir MTEP projektų dokumentavimo 

rekomendacijos (LIC, MITA, 2017)

Vykdomos eksperimentinės 

plėtros vertinimo metodika

(EIM, 2019.07.08, Nr. 4-409)



MTEP tipologija: NAUJUMAS

➢Mokslinis/technologinis neapibrėžtumas: Ar esama (buvo) mokslinių ir
(arba) technologinių problemų, kurioms spręsti žinios nėra (nebuvo) viešai
prieinamos, ir (arba) dar netaikytos atitinkamame pramonės ir (arba) paslaugų

sektoriuje, kurioms spręsti reikalingas projektas?

➢Tikslai: Ar projektu yra (buvo) siekiama sukurti tokių naujų ar papildomų žinių,
kurias pritaikius galėtų (galėjo) būti gaunami nauji produktai arba procesai ar jie
būtų (buvo) iš esmės patobulinti arba būtų (buvo) siekiama specifinių praktinių
tikslų?



MTEP tipologija: KŪRYBIŠKUMAS

➢Taikomi tyrimų metodai:
➢ Ar projekte yra (buvo) tikrinama originali, neakivaizdi hipotezė, leidžianti 

išspręsti mokslinę-technologinę problemą siekiant sukurti naują produktą arba 

procesą ar esamus iš esmės patobulinti arba siekiant specifinių praktinių tikslų 

sprendimo?

➢ Ar naujų ar papildomų žinių paieškos metodais (literatūros analizė ir (arba) 

eksperimentas, ir (arba) stebėjimas, ir (arba) apklausa) sukuriama (sukurta) 

papildoma vertė?

➢Personalas: Ar vykdant projekto veiklas dalyvaus (dalyvavo) reikiamos 
kompetencijos tyrėjas / tyrėjų komanda, gebantys vykdyti numatytas veiklas ir 
pasiekti planuojamus rezultatus?



MTEP tipologija: NEAPIBRĖŽTUMAS - rizika

Ar esama (buvo) tikimybės, kad 

nepavyks gauti pakankamos 

kokybės arba kiekybės naujų ar 

papildomų žinių?

Ar esama (buvo) tikimybės, kad 

nepavyks pasiekti planuotų rezultatų 

su planuojamomis sąnaudomis?

Ar esama (buvo) tikimybės, 

kad nepavyks pasiekti 

planuotų rezultatų per 

numatytą laikotarpį?

Ar galima teigti, kad projekte numatytiems pasiekti rezultatams yra (buvo) būdingas bent vienas 

šių neapibrėžtumų:



MTEP tipologija: SISTEMINGUMAS – projektas (1)
Ar projekto veiklos yra (buvo) nuoseklios ir grįstos logine struktūra? Ar projekto veiklų kokybė atitinka 

(atitiko) SMART principus (angl. SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed)?



Sritis MTEP - etapai/veiklos MTEP - rezultatai

FMT 1. Fundamentinių žinių įgijimas Gauti fundamentinių mokslinių tyrimų rezultatai, suformuluota jų 

taikymo (naudojimo) idėja (kryptis)

TMT

2. Žinių taikymo koncepcijos formulavimas Suformuluota žinių taikymo (t. y. produkto sukūrimo) koncepcija

3. Koncepcijos įgyvendinamumo 

įrodymas/patvirtinimas

Nustatyti esminiai parametrai produktui kurti, įrodytas 

koncepcijos įgyvendinamumas

4. Maketo (modelio), meno objekto projekto 

kūrimas ir testavimas

Veikiantis pirminis maketas (proceso, paslaugos ir kt. modelis), 

parengtas meno objekto projektinis siūlymas

5. Maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias 

sąlygas, meno objekto projekto pristatymas 

visuomenei

Realioje veiklos aplinkoje veikiantis maketas (modelis), paruoštas 

meno objekto projektas

EP

6. Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas Prototipas (prototipai, bandomosios proceso sistemos, paslaugos, 

žmogaus, kultūros ar visuomenės problemų sprendinio versijos)

7. Prototipo (bandomosios versijos) 

demonstravimas

Galutinis prototipas (galutinė proceso, sistemos, paslaugos, 

žmogaus, kultūros ar visuomenės problemų sprendinio versija)

8. Bandomosios partijos gamyba (versijos galutinis 

išbandymas)

Pagaminta galutinio produkto bandomoji partija, išbandyta 

galutinė versija

9. Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji 

sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti 

vartotojo ir (arba) užsakovo)

Įvertinta galutinio produkto bandomoji partija

MTEP tipologija: SISTEMINGUMAS – projektas (2)
Ar projekto veiklos susijusios (buvo susijusios) su EP ir TMT etapais pagal Rekomenduojamos mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą?



MTEP tipologija: PERDAVIMAS/ATKARTOJIMAS

➢ Ar projekto veiklos rezultatus bus (yra) įmanoma atkartoti ir

perduoti?

➢ Ar žinių kūrimo dokumentacija sudarys (sudaro) galimybes jas

perduoti, užtikrinant jų panaudojimą ir galimybę kitiems tyrėjams

atkartoti rezultatus savo veikloje?



Mokymas ir rengimas
išskyrus:
- doktorantūros studijų metu atliekamus tyrimus;
- savarankišką mokymąsi, konkrečiai skirtą mokslinių tyrimų projektui (knygų skaitymas, dalyvavimas konferencijose ir
seminaruose, ir pan.)

Kita pramoninė veikla
– inovacinė veikla (žr. Oslo vadovą, pvz. technologijos įsigijimas, įrengimas ir pramonės inžinerija, niekur kitur nepriskirtas
pramoninis projektavimas, kito turto įsigijimas, gamybos paleidimas ir naujų bei patobulintų gaminių rinkodara),

– gamyba ir su ja susijusi techninė veikla (pramoninė gamyba ir jos ikigamybinė stadija, prekių ir paslaugų paskirstymas,
techninės paslaugos, rinkos tyrimai ir t.t.)

Administravimas ir kita pagalbinė veikla
- Išimtinai tik MTEP finansavimo veikla (MTEP vykdytojams skirtų lėšų rinkimas, valdymas ir paskirstymas, kai šias veiklas
vykdo ministerijos, tyrimų agentūros, labdaros fondai ar įstaigos);

- Netiesioginė pagalbinė veikla (transportavimo, sandėliavimo, valymo, remonto, techninės priežiūros ir apsaugos veikla)

MTEP paradigma – naujos žinios (1)

Ne MTEP (1)



Kita susijusi mokslinė ir technologinė veikla

Mokslo ir techninės informacijos paslaugos (informacijos rinkimas / kodavimas / įrašymas / klasifikavimas / skleidimas /
vertimas / analizė / vertinima, jeigu vykdoma mokslo ir technikos personalo / bibliografijos paslaugų srityje, patentavimo
paslaugų srityje, mokslinės ir techninės informacijos, išplėstinio mokymo ir konsultacinių paslaugų srityje, mokslo
konferencijose)

- Bendros paskirties duomenų rinkimas (pvz. daromas valstybės įstaigų – kartografija);

- Testavimas ir standartizavimas (nacionalinių standartų palaikymas, antrinių etalonų kalibravimas, įprastinių medžiagų,
sudedamųjų dalių, gaminių, procesų, dirvos, atmosferos ir kt. išbandymas ir analizė;

- Įgyvendinamumo tyrimai (techninės galimybių studijos);

- Specializuota sveikatos priežiūra (tyrimai ir įprastų medicinos žinių taikymas);

- Patentavimas ir licencijavimas (administracinė ir teisinė veikla);

- Susijusios su politika studijos (tiek valstybės, tiek įmonės);

- Įprastinis programinės įrangos kūrimas.

MTEP paradigma – naujos žinios (2)
Ne MTEP (2)



Rutininiai pakeitimai 
➢ veiksmai, susiję su kokybės palaikymu ir užtikrinimu;

➢ einamieji remontai, derinimai,

➢ broko taisymas;

➢ vieno tiekėjo žaliavos pakeitimas kita;

➢ pakeitimai daromi konkretaus kliento užsakymu;

➢ ne esminių savybių pakeitimas (pvz. spalva, porcija, dydis, kalba) 

➢ ir pan. 

Periodiški pakeitimai
➢ veiksmai, susiję su nusidėvėjusios įrangos ar technologijų atnaujinimu;

➢ sezoninių ar proginių produktų ar paslaugų (pvz. žiemos ir vasaros, ir pan.) sukūrimas ir išleidimas;

➢ ne esminiai ir iš anksto planuotini atnaujinimai (up-date);

➢ kokybiniai papildymai (up-grade);

➢ veiksmai, susiję su procesų optimizavimu, automatizavimu, robotizavimu, energijos sąnaudų mažinimu ir 

pan. 

MTEP paradigma – naujos žinios (3)
Ne MTEP (3)



MTEP “paieškos” laukas (1)

Kūrimas / tobulinimas

Kūrimas / tobulinimas
Produktas

/ 
paslauga

Poveikis

MTEP

MT
EPMTEP MT

EP

Produktas
/ 

paslauga



MTEP “paieškos” laukas (2)

FT MT EP Inovacijos

Disertacija

Magistrinis
darbas

Bakalauro 
darbas



Patvirtinimas, kad MTEP

➢ MITA

➢ mokslo institucijos ir kitos ekspertinės organizacijos

➢ pati įmonė (inovatyvios įmonės statusas)

➢ pati įmonė
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MTEP veiklos įforminimas



LR pelno mokesčio įstatymas (171  ir 18 str.)

➢ Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) 

sąnaudų lengvata

➢ Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto 

amortizacija
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Verta žinoti

• Frascati (2015) ir Oslo (2005) vadovai

• Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

etapų klasifikacijos aprašas (2012.06.06, Nr. 650)

• Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodika (EIM, 

2019.07.08, Nr. 4-409)

• MTEP išlaidų apskaitos vedimo ir MTEP projektų 

dokumentavimo rekomendacijos (LIC, MITA, 2017)



MTEP dokumentavimo rekomendacijos (1)

MTEP 
(savininkai)

MTEP 
(LR Statistikos 

departamentas)

MTEP 
(LR Pelno 
mokesčio 
įstatymas)

MTEP
(finansavimas iš 

įvairių fondų)

Rekomendacijų aprėptis

Rekomendacijų

tikslinis fokusas 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų apskaitos vedimo ir MTEP projektų 

dokumentavimo rekomendacijos (LIC, MITA, 2017):
•MTEP veiklų ir jų rezultatų dokumentavimo bei įforminimo tvarka;

•MTEP išlaidų apskaitos vedimo tvarka;

•MTEP požymių aprašymas bei metodika, pagal kurią patirtos sąnaudos priskiriamos MTEP veiklų sąnaudoms;

•Patikros lapas (angl. Check-list) MTEP veiklų ir sąnaudų pagrindžiančių dokumentų identifikavimui;



➢ Vykdoma veika - MTEP

➢ MTEP turėtų būti plėtojama kaip projektinė veikla;

➢ MTEP darbai/veiklos ir išlaidos turi būti dokumentuojamos;

➢ MTEP turi sietis su vykdoma ar planuojama vykdyti ūkine-

komercine veikla

➢ Išlaidos turi tiesiogiai sietis su MTEP 

Siekiant pasinaudoti MTEP lengvata

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų apskaitos vedimo ir MTEP projektų dokumentavimo 

rekomendacijos (LIC, MITA, 2017):
•MTEP veiklų ir jų rezultatų dokumentavimo bei įforminimo tvarka;

•MTEP išlaidų apskaitos vedimo tvarka;

•MTEP požymių aprašymas bei metodika, pagal kurią patirtos sąnaudos priskiriamos MTEP veiklų sąnaudoms;

•Patikros lapas (angl. Check-list) MTEP veiklų ir sąnaudų pagrindžiančių dokumentų identifikavimui;



MTEP įforminimo  etapai

1 etapas 

MTEP projekto inicijavimas

2 etapas 

MTEP projekto vykdymas

3 etapas. 

MTEP projekto užbaigimas



MTEP – 1-as etapas

MTEP projekto inicijavimas

Dokumentacija:

• įmonės vadovo įsakymas dėl projekto vykdymo (žr. Priedas 2.1);

• potvarkis dėl darbuotojų priskyrimo įgyvendinti projektą (žr. Priedas 2.2);

• projekto aprašymas (žr. Priedas 2.3)



MTEP – 2-as etapas

MTEP projekto vykdymas

MTEP vykdymo etapo eigos dokumentavimas turi leisti realizuoti kontrolės mechanizmą, siekiant 

identifikuoti, kokia apimtimi vykdomos MTEP veiklos ir (ar) nėra nukrypimų nuo plano

Dokumentacija:

▪ Pavedimų/užduočių aprašymai. Rekomenduojama užduotis rengti 1-3 mėnesių laikotarpiui 

(žr. Priedas 2.4);

▪ Pavedimų/užduočių atlikimo ataskaitos (žr. Priedas 2.5);

▪ Sprendimai dėl projekto veiklų korekcijos (žr. Priedas 2.6);

▪ Tarpinė MTEP projekto vykdymo ataskaita, kuri naudotina tokiu atveju, jei projekto pabaiga 

nesutampa su finansiniais metais, kuriais planuojama deklaruoti išlaidas, siekiant pasinaudoti LR 

Pelno mokesčio įstatymo 171 straipsnio lengvatomis. Tarpinei ataskaitai rengti rekomenduojama 

taikyti užbaigto MTEP projekto ataskaitos formą (žr. Priedas 2.7).



MTEP – 3-as etapas

MTEP projekto užbaigimas

Dokumentacija:

▪ Užbaigto MTEP projekto ataskaita (žr. Priedas 2.7);

▪ Sprendimas panaudoti MTEP rezultatus (žr. Priedas 2.8);

▪ Buhalterinė pažyma apie gautas pajamas arba padarytas investicijas, susijusias su MTEP 

rezultatų panaudojimu komercinei veiklai (žr. Priedas 2.9);

▪ Ekspertinė išvada dėl veiklos priskyrimo MTEP (žr. Priedas 2.10). Ši išvada gali būti rengiama 

pabaigus projektą. Rekomenduojama preliminarią išvadą turėti projekto inicijavimo stadijoje



Ekspertinė išvada dėl veiklos priskyrimo MTEP

➢ MITA

➢ mokslo institucijos ir kitos ekspertinės organizacijos

➢ pati įmonė (inovatyvios įmonės statusas)

➢ pati įmonė



VšĮ Lietuvos inovacijų centras

Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius
Tel.: +370 5 235 61 16   Faks.: +370 5 213 27 81

lic@lic.lt

Artūras Jakubavičius
+370 687 36632

a.jakubavicius@lic.lt
arturas.jakubavicius@vgtu.lt
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