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Artūras Jakubavičius 

Lietuvos inovacijų centras 



ES investicijos 

MTEP inovacijos 

de minimis 

BBIR 

H2020 

Frascati 

vadovas 

Oslo 

vadovas 

parama 

partnerystė įmonė 

... 

SVV 

ES  SF  

2014-2020 



Kodėl parama verslui? 

Valstybės pajamų šaltiniai 

  Ištekliai 

  Darbo jėga 

 Verslas (mokesčiai, 
darbo vietos) 

 DRAUDŽIAMA 

 IŠIMTYS 
• Tam tikroms veikloms 

• SVV (MVĮ) 

• De minimis 

• ... 



Verslo „variklis“ 

Plėtra 

Darbo 
jėga 

Žinios 

Kapitalas 



Darni plėtra 

Ekonominiai tikslai 

Ekologiniai 
tikslai 

Socialiniai 
tikslai 

Susitarimas 



Intervencija / mastas / poveikis 

• Subsidijos 

• Investicijos į kapitalą 

• Paskolos / garantijos 

Tiesioginė 
parama 

• 0 % investicijoms į technologijų diegimą 

• 300 % MTEP išlaidoms 

• 2 metų MTEP įrangos amortizacija 

Tiesioginės 
paskatos 

• Inovacijos paramos paslaugos 

• Inovacijų konsultavimo paslaugos 

Netiesioginė 
parama 

Naudos 

gavėjų 

aibė 
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Tiesioginė parama (Horizon 2020) 



Horizon 2020 

https://ec.europa.eu/research/participant
s/portal/desktop/en/home.html 

Nacionalinių atstovų tinklas 
(Nactional Contact Point) 
http://www.lmt.lt/lt/mkf/horizon2020.htm
l  http://www.mita.lt/lt/kontaktai/  

~ 80 mlrd. Eur  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/horizon2020.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/horizon2020.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/horizon2020.html
http://www.mita.lt/lt/kontaktai/


MTEP 
projektai 

Projektai nukreipti į 
rinką 

MVĮ instrumentas 
Skirta: inovacijas visuomenės 

uždaviniuose / 
technologinėse srityse 

 plėtojančioms MVĮ 

Eurostars 
Skirta: MTEP 
vykdančioms 

įmonėms   

Horizon 2020 
Bendradarbiavimo 

MTEP projektai 
Orientuota: į MTEP 

temas 

Kvietimas 
nustato: 

Spręstinas problemas Galimybę vykdyti 
tarptautinius MTEP 

Egzistuojantį atotrūkį pritraukti 
investuotojus radikaliai inovacijai 

Kas dalyvauja: Dideli konsorciumai Nedidelės tarptautinės 
grupės 

Viena įmonė (gali turėti partnerių) 

Kas vertinama: Mokslinė kokybė 
 

Techninė kokybė ir 
perspektyvos rinkoje 

Realizuojamas ekonominis poveikis 

Vertinimo 
periodiškumas 

1 kartą metuose Keliskart metuose Keliskart metuose 

Kurią priemonę rinktis? 

- įmonės, kurių pagrindinė 
veikla MTEP vykdymas; 
partneris dideliuose 
konsorciumuose 
- įmonės, galinčios suteikti 
pritaikomumo aplinką MTEP 
rezultatams 

- novatoriškos įmonės 
(MTEP >10% apyvartos) 
konkretaus produkto 
kūrimui tarptautiniame 
projekte 

- MVĮ ir verslininkai su naujomis 
verslo idėjomis prioritetinėse 
srityse ir pajėgumais įgyvendinti 
ambicingus verslo planus 
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Tiesioginė parama (ES SF 2014-2020) 



ES SF 2014-2020 investicijų veiksmų programa 

Nr. Prioritetas 

Skiriama parama 

(EUR) 

Dalis veiksmų 

programoje 

1 Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas 678878835 10,10% 

2 Informacinės visuomenės skatinimas 244037284 3,60% 

3 Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas 531603253 7,90% 

4 Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas 942358127 14,00% 

5 Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos 837777596 12,50% 

6 Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas 1182743324 17,60% 

7 Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas 725053189 10,80% 

8 Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu 539367541 8,00% 

9 Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 663862416 9,90% 

10 Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas 150359184 2,20% 

11 Techninė parama veiksmų programai administruoti 187543198 2,80% 

12 Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti 25812183 0,40% 

    6.709.396.130   



Įmonių interesų laukas 

Inovacijų kūrimas (MTEP) 
Inovacijų diegimas gamybos/paslaugų 

procese 

Priemonė kuriantiems 

inovacijas 

(ŪM) 

Priemonės diegiantiems 

inovacijas 

(ŪM) 

Priemonės ieškantiems 

specialistų 

(ŠMM) 

P
ri

e
m

o
n

ė
s 

k
u

ri
a
n

ti
e
m

s 
in

o
v
a
c
ij

a
s 

 

(Š
M

M
) 

Priemonės ieškantiems 

specialistų 

(ŪM) 

SF 2014-2020: priemonių tipai  
 



ES SF 2014-2020 MTEPI priemonių žemėlapis 

Šaltinis: Visionary Analytics, 2017 



Investicijos MTEP (kuriantiems inovacijas) 
(~326,112 mln. Eur, ŪM) 
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TIK:  

- sumani specializacija 

- MTEP 

Įmonių investicijos į MTEPI  Klasterizacija ir tinklaveika  
Inovatyvios aplinkos 

gerinimas  

Inovaciniai čekiai (10,14 mln. Eur) 

Intelektas LT (139,02 mln. Eur) 

Inopatentas (3,04 mln. Eur) 

InoKlaster LT (26,07 mln. Eur) 

InoConnect LT (1,45 mln. Eur) 
Inogeb LT (8,69 mln. Eur) 

TUI į MTEPI  

SmartParkas LT (13,03 mln. Eur) 

SmartInvest LT (5,79 mln. Eur) 

SmartInvest LT + (43,44 mln. Eur) 

Finansinės priemonės į MTEPI 

Technoinvestas  

(17,6 mln. Eur) 

  

MTEPI viešajam sektoriui 

Ikiprekybiniai pirkimai 

(29,36 mln. Eur) 

* sumos kinta  

** atsiranda naujos priemonės 

Inostartas ** 

Smart FDI ** 

MTEP mentoriai ** 
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Sritis MTEPI - etapai/veiklos (pagal TPL) 

MT 

2. Žinių taikymo koncepcijos formulavimas 

3. Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas/patvirtinimas 

4. Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas 

5. Maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias sąlygas, meno objekto 

projekto pristatymas visuomenei 

EP 

6. Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas 

7. Prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas 

8. Bandomosios partijos gamyba (versijos galutinis išbandymas) 

9. Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji sukurto naujo produkto 

pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (arba) užsakovo) 

I Pilotinės linijos kūrimas 

MTEP 



 Sumani specializacija 
SSS kryptys / prioritetai 

Energetika ir tvari aplinka  
 Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos 
 Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas 
 Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba 
 Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos 

Įtrauki ir kūrybinga visuomenė 
 Modernios ugdymosi technologijos ir procesai 
 Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai 

Agroinovacijos ir maisto technologijos 
 Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas 
 Funkcionalus maistas 
 Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas) 

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos 
 Fotoninės ir lazerinės technologijos 
 Funkcinės medžiagos ir dangos 
 Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos 
 Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos 

Sveikatos technologijos ir biotechnologijos 
 Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai 
 Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai 
 Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui 

Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos 
 Sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos 
 Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos/modeliai 
 Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika 
 Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos 



Investicijos MTEP (kuriantiems inovacijas) 
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INOVACINIAI ČEKIAI: jei tikslas – kurti inovatyvius gaminius, paslaugas ar 

procesus bendradarbiaujant su MSI 

INTELEKTAS LT: jei tikslas – kurti inovatyvius gaminius, paslaugas ar procesus 

INOPATENTAS: jei tikslas – tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir 

registruoti dizainą 

INOCONNECT: jei tikslas rasti galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI 

iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais 

INOKLASTER LT: jei tikslas – bendradarbiaujant kurti inovatyvius gaminius, 

paslaugas ar procesus 



Parama diegiantiems inovacijas  

(~531,453 mln. Eur, ŪM) 

* sumos kinta  

** atsiranda naujos priemonės 
TIK: smulkaus ir vidutinio verslo subjektams 

Verslumo 
skatinimas 

Tarptautiškumo 
didinimas 

Ekoinovacijų 
diegimas  

Verslo konsultantas 
LT 11,58 mln. Eur 

Inkubatoriai LT  
14,48 mln. Eur 

Verslumas FP  
83,99 mln. Eur 

Verslumas DPK  
(dalinis palūkanų 
kompensavimas)  

8,69 mln. Eur 

Verslumas LT  
2,896 mln. Eur 

Expo konsultantas LT 
11,58 mln. Eur 

Naujos galimybės LT 
28,96 mln. Eur 

Verslo klasteris LT  
13,03 mln. Eur 

Expo sertifikatas LT  
1,45 mln. Eur 

Faktoringas LT  
4,2 mln. Eur 

Tarptautiškumas LT  
2,9 mln. Eur 

 
 

Eco konsultantas  
LT 1,45 mln. Eur 

 
Eco-inovacijos LT+  

86,89 mln. Eur 
 

Eco-inovacijos LT  
4,34  mln. Eur 

Produktyvumo didinimas  

Regio invest LT+ 
86,89 mln. Eur 

 Invest LT+ (FI) 
78,12 mln. Eur 

 DPT pramonei LT+ 
52,13 mln. Eur 

 Dizainas LT (5,79 mln. Eur) 

 Procesas LT (8,69 mln. Eur) 

  E-verslas LT (14,48 mln. Eur 
Produktyvumas DPK 

(dalinis palūkanų komp.) 
8,69 mln. Eur 

Pramonės 

skaitmeninimas ** 

Regio potencialas LT ** 

(gražintina subsidija) 
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Tinkamas pradedantysis inovatorius – LM ar M įmonė  

STATUSAS 

KRITERIJAI 

Vid. Darb. skaičius 
ir vienas iš (EUR) 

Valstybė/ savivaldybė Turtas (mln.) Pajamos (mln.) 
Labai maža įmonė < 10 ≤ 2 ≤ 2 

≤ 25 Maža įmonė < 50 ≤ 10 ≤ 10 
Vidutinė įmonė < 250 ≤ 43 ≤ 50 
Didelė įmonė ≥ 250 > 43 > 50   

  PLIUS 
Partnerinės įmonės* (25-50) 25-50 % 25-50 % 25-50 % 
Susijusios įmonės**  > 50 100% 100% 100% 

Informacija: pagal paskutinių arba dvejų paskutinių metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinius, naujoms – faktas ir planas 

* netaikoma, jei investuotojai: 

1) valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, investuojančios į įmones rizikos kapitalo kolektyvinio investavimo subjektų lėšas, ir neformalieji investuotojai, jei šių 

investuotojų bendra investicijų į tą pačią įmonę suma ne didesnė kaip 1,25 mln. EUR; 

2) mokslo ir studijų institucijos, kurios Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali investuoti turtą; 

3) profesionalieji investuotojai, išskyrus valstybių centrines ir regionines valdžios institucijas; 

4) savivaldybės, kurių metinis biudžetas mažesnis kaip 10 mln. EUR ir kurių teritorijoje gyvena mažiau kaip 5 tūkstančiai gyventojų 

** Susijusios įmonės – įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių: 

1) viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje; 

2) viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų; 

3) įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su šia įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų; 

4) įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų; 

5) dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę šios dalies 1–4 punktuose nurodyti įmonių ryšiai, jei šios įmonės verčiasi tokia pačia 

veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose. 



Parama diegiantiems inovacijas 
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ECO-INOVACIJOS LT: jei tikslas – diegti netechnologines ekoinovacijas ir/ar taikyti ekologinį 

projektavimą 

ECO-INOVACIJOS LT +: jei tikslas – diegti technologines ekoinovacijas ir/ar taikyti ekologinį 

projektavimą 

EXPO SERTIFIKATAS: jei tikslas – sertifikuoti planuojamą eksportuoti produkciją 

NAUJOS GALIMYBĖS: jei tikslas – naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra 

DPT PRAMONEI: jei tikslas – įdiegti didelio poveikio technologijas 

REGIO INVEST LT+: jei tikslas – inovatyvios  gamybos/paslaugų plėtra Lietuvos regionuose 

DIZAINAS LT: jei tikslas - gaminių (paslaugų) dizaino kūrimas 

E-VERSLAS LT: jei tikslas – diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti 

gamybos/paslaugų procesus 

PROCESAS LT: jei tikslas - diegti inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas 



Jei reikia pakelti darbuotojų kompetenciją 

mažai ir greitai 

Jei reikia pakelti darbuotojų kompetenciją 

daug ir negreitai (1) 

Jei esate užsienio investuotojas, norintis 

kvalifikuotesnių specialistų 

KOMPETENCIJŲ VAUČERIS 

Žmogiškieji ištekliai INVEST LT 

InoStažuotė 

Pameistrystė ir sektorinių 

kompetencijų ugdymas 

Jei reikia pakelti MTEPI darbuotojo 

kompetenciją  specifinėje srityje 

Paramos priemonės ieškantiems specialistų (ŪM) 

Kompetencijos LT Jei reikia pakelti darbuotojų kompetenciją 

daug ir negreitai (2) 

Akademija Jei reikia pakelti darbuotojo verslumo ir 

eksporto plėtojimo kompetenciją 
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Netiesioginės paskatos 



Netiesioginė parama 
Valstybė 

Inovacijų 
paramos / 

konsultavimo 
organizacijos 

Įmonės 

Investicijos 

Paslaugos / nauda 

Mokesčiai, 
darbo vietos 

Vartotojai 

Inovacijos 
(produktai, paslaugos) 

Pajamos 



Inovacijų konsultavimo paslaugos  

 MTEP išlaidų dokumentavimas 

 Technologiniai partneriai 

 Įsijungimas į vertės grandines 

 Naujos/unikalios medžiagos ir komponentai 

 Tiesioginiai kontaktai 

 Rinkos tendencijos 

 Investicijų pritraukimas ir pan. 
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Kaip nepasiklysti 



Aternatyvos 

Pasinaudoti 
patarimais 

P
LĖ

T
R

A
 

PARAMOS 
PRIEMONĖS 



Koks projektas geras? 

Žaidimo taisyklės (1) 

Ar klientas visada teisus? 

Kas projekto “klientas”? 



Žaidimo taisyklės (2) 

Tiesiai – greičiau? 

Strategija

Verslo

planas

Projektas

Projektas

Projektas

Projektas

Valstybės (viešoji) finansinė pagalba

Privatus kapitalas

TIKSLAI

VERSLO

PLĖTRA



Žaidimo taisyklės (4) 

“Pasidaryk pats” – geriau? 

P
r
o

je
k

ta
s/

p
a

r
a

iš
k

a

Įmonė

Situacija/tikslai:

- Gamyba/ paslaugos

- Rinka

- Procesai

- Ištekliai

- Valdymas

- Poreikiai

- Konkurencija

- Partneriai

- Stategija

Savo jėgomis

Naudotis viešąja

konsultacine pagalba

Naudotis privačia

konsultacine pagalba L
ie

tu
v

o
s 

v
er

sl
o

 p
a

ra
m

o
s

a
g

en
tū

ra

Reikalavimai

Paramos schemos/tvarkos

Tikslai

Taisylklės

Prioritetai

Veiklų tipai

Terminai

Įgyvendinimas

Kontrolė



 Kas gali pagelbėti? 

 Gal “šeimos gydytojas”? 

 Ar tikrai padės “šeimos 
gydytojas? 

 Kur galiu rasti? 

 Sveiki, man “skauda.....” 

 Ko noriu? 

 Ką pats galiu? 

 Ar darau efektyviai? 

 Ar tikrai efektyviai? 

 Ar tikrai tikrai efektyviai? 

 ............. 

Nepasitenki-
nimas esama 
situacija 

Kaip? 

InoLink 
MITA, LIC 

InoSpurtas 
MITA, LIC, 

MTParkai, verslo 
konfederacijos 

EEN 
LIC, PPAR 

(Klaipėda, Vilnius, 
Kaunas) 



Kodėl? 

- “Vienio langelio” principas 

- Paslaugų įvairovė 

- Paslaugų kokybė ir efektyvumas 

- Kompleksiniai sprendiniai 

- Dalykinių kontaktų/susitikimų vieta 

- Naujos žinios 



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 
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