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INOVACIJOS





Kodėl	INOVACINIAI	ČEKIAI?

• Paprastumas.
• Ryšiai,	partnerystė.
• Nereikia	investuoti	į	brangią	įrangą.
• Naujausių	mokslo	žinių	panaudojimas.
• Pirmas	žingsnis	inovacijų	ir	tarptautinių	

programų	link.
• Maža	nesėkmės	rizika.
• Kam	patiems	ieškoti	sprendimo,	kai	tą	gali	

padaryti	kiti?



Tinkami	pareiškėjai

Pareiškėjai	– privatūs	juridiniai	asmenys.

Reikalavimai	pareiškėjui:	
• Registruotas	Juridinių	asmenų	registre	ne	
trumpiau	kaip	6	mėn.

• Metinė	apyvarta	yra	ne	mažesnė	kaip	3.000	Eur



Mokslo	įstaigos	Jums	atliks

Techninės	galimybių	studijos
parengimas

Ankstyvosios	stadijos	(nuo	žinių	taikymo	
koncepcijos	formulavimo	 iki	prototipo	

demonstravimo) MTEP projektų	
įgyvendinimas.



Techninė	galimybių	studija

TGS –MTEP projekto galimybių		vertinimas	ir	analizė,	kuriais	
siekiama	paremti	sprendimų	priėmimo	procesą	objektyviai	ir	
racionaliai	atskleidžiant	jo	stiprybes,	silpnybes,	galimybes	ir	
grėsmes,	taip	pat	nustatant	išteklius,	kurių	reikia	jam	įvykdyti,	
ir	galiausiai	jo	sėkmės	perspektyvas.

TGS	rezultatas	– dokumentas,	aprašantis	inovatyvių	idėjų,	
metodų	ir	technologijų	pavertimo	naujais	gaminiais	ar	
paslaugomis	arba	procesais	technologinio	bei	komercinio	
gyvybingumo	tyrimą	ir	vertinimą.



Moksliniai	tyrimai

MT etapas Veiklos rezultatas
Žinių taikymo koncepcijos 
formulavimas

Suformuluota žinių taikymo, kitaip –
produkto sukūrimo, koncepcija

Koncepcijos įgyvendinamumo 
įrodymas / patvirtinimas

Nustatyti esminiai parametrai produktui 
kurti, įrodytas koncepcijos 
įgyvendinamumas

Maketo (modelio), meno objekto 
projekto kūrimas ir testavimas

Veikiantis pirminis maketas (proceso, 
paslaugos ir kt. modelis), parengtas 
meno objekto projektinis siūlymas

Maketo (modelio) patikrinimas 
imituojant realias sąlygas, meno 
objekto projekto pristatymas 
visuomenei

Realioje veiklos aplinkoje veikiantis 
maketas (modelis), paruoštas meno 
objekto projektas



Eksperimentinė	plėtra

EP etapas Veiklos rezultatas
Prototipo (bandomosios 
versijos) kūrimas

Prototipas (prototipai, 
bandomosios proceso, sistemos, 
paslaugos, žmogaus, kultūros ar 
visuomenės problemų sprendinio 
versijos)

Prototipo (bandomosios 
versijos) demonstravimas

Galutinis prototipas (galutinė 
proceso, sistemos, paslaugos, 
žmogaus, kultūros ar visuomenės 
problemų sprendinio versija)



EP	pavyzdys



Finansavimas

2014-2020	m.	laikotarpiui	skiriama	>10M	Eur

Pagal	1,	2,	3	kvietimus	teikti	paraiškas	numatoma	
kiekvienam	kvietimui	skirti	iki	2.500.000	Eur,	

pagal	4	kvietimą	– iki	2.636.700	Eur

4.696	Eur.	vienam	projektui,	jei	PVM	netinkamas	
finansuoti;	5.682	Eur. – jei	PVM	tinkamas	

finansuoti.



PVM	tinkamumas	finansuoti

PVM	laikomas	tinkamomis	finansuoti	
išlaidomis	tuo	atveju,	jei	projekto	vykdytojas	
teisės	aktų	nustatyta	tvarka	neturi	galimybės	jo	
įtraukti	į	PVM	atskaitą.

PVM	laikomas	netinkamomis	finansuoti	
išlaidomis	tuo	atveju,	jei	projekto	vykdytojas	
teisės	aktų	nustatyta	tvarka	turi	galimybę	jį	
įtraukti	į	PVM	atskaitą	ir	nesvarbu,	ar	
konkretus	projekto	vykdytojas	faktiškai	
pasinaudos	teise	į	atskaitą.



Kaip	sudaryti	biudžetą?

Remiama veikla

Didžiausia galima finansuojamoji dalis atsižvelgiant į 
valstybės pagalbos gavėjo statusą 

Didelė įmonė Vidutinė įmonė 
Labai maža ar 
maža įmonė 

TGS / MT 50 proc. 60 proc. 70 proc.

EP 25 proc. 35 proc. 45 proc.



Projektai

Projekto	įgyvendinimo	laikotarpis	iki	9	mėn.

Projektas	prisideda	prie	Sumanios	specializacijos	
programos	krypčių	ir	jų	prioritetų	įgyvendinimo,	
plėtojant	MTEP	sritis.

Pasirinkta	paslauga	iš	Mokslo	ir	studijų	institucijų	
paslaugų	sąrašo,	skelbiamo	interneto	svetainėje	
http://inocekiai.mita.lt/dokumentai.html

1-as	projektas	1-ai	įmonei	per	1-ą	kvietimą.



Nuo	ko	pradėti?

1. http://inocekiai.mita.lt/
2. Paslaugų	sąrašas
3. Išsirinkti	paslaugą	ir	susisiekti	su	mokslininku
4. Užpildyti	paraišką	+	priedus
5. Pateikti	MITA‘i
6. Sulaukti	sprendimo
7. Pasirašomos	sutartys:	MITA/įmonė	ir	

įmonė/mokslo	įstaiga
8. Sulaukti	rezultato	iš	mokslo	įstaigos.



Paraiškos	pateikimas

Paraiška	gali	būti	teikiama	vienu	iš	šių	būdų:

I. Mokslo,	inovacijų	ir	technologijų	agentūrai	teikiamas	pasirašytas	
spausdintas	paraiškos	ir	jos	priedų	dokumentas	(kartu	pateikiama	
į	elektroninę	laikmeną	įrašyta,	t.	y.,	ne	skanuota,	o	užpildyta	ir	
išsaugota	paraiška	ir	priedai).	Paraiška	gali	būti	pateikta	registruotu	
laišku,	per	pašto	kurjerį	arba	įteikta	asmeniškai	kvietime	nurodytu	
adresu;

II. Mokslo,	inovacijų	ir	technologijų	agentūrai,	elektroninio	pašto	
adresu	info@mita.lt	siunčiamas	elektroninis	dokumentas	(ne	
skanuota,	o	užpildyta	ir	išsaugota	paraiška	ir	jos	priedai),	
pasirašytas	saugiu	elektroniniu	parašu.



Vertinimo	kriterijai

I.	Pirmasis	kontaktas	su	MSI	ir	pirmoji	patirtis	vykdant	MTEP:
1. Nebuvo	MTEP	projektų	– 6	balai.
2. 1	projektas	pagal	inovacinių	čekių	priemonę	+	

planuojama	tęsti	veiklas	ir	vykdyti	vėlesnį	MTEP	etapą	
– 3	balai.

3. 1+	projektų	– 0	balų.

II.	MTEP	etapas:
1. Prototipas	– 4	balai.
2. Prototipo	demonstravimas	– 3	balai.
3. Taikomieji	moksliniai	tyrimai	– 2	balai.
4. Techninė	galimybių	studija	– 1	balas.



Po	projekto	pabaigos

MITA‘i	per	30	dienų	nuo	rezultato	pasiekimo	pateikiami	
tai	pagrindžiantys	dokumentai,	t.	y.	paslaugų	

perdavimo–priėmimo	aktai	kartu	su	technine	galimybių	
studija	arba	jos	nuorašu,	arba	sukurto	prototipo	

nuotrauka,	arba	bandymų	protokolais	(kopijos),	arba	
moksline	ataskaita,	arba	jos	nuorašas.

Projekto	vykdytojas	neteikia išlaidų	pagrindimo	 ir	
išlaidų	apmokėjimo	įrodymo	dokumentų.



Kas	jeigu?

• Projekto	įgyvendinti	nepavyko:
• Jeigu MSI suteikė nekokybišką paslaugą –

vadovaujamasi MSI/įmonės sutartimi.
Pateikus prašymą MITA‘i, sutartis tarp MITA ir
įmonės nutraukiama.

• Projekto	nepavyko	įgyvendinti	laiku:
• Numatyta	galimybė	terminą	nukelti.



Kaip	susirasti	reikiamus	dokumentus?

I. http://inocekiai.mita.lt/

II. http://www.esinvesticijos.lt/ ->	Finansavimas	->	Konkursiniai	
kvietimai	teikti	paraiškas	->	Paskelbti	kvietimai.

Konsultacijos:
Ieva	Kalpokaitė,	tel.	8	652	70	373,	ieva.kalpokaite@mita.lt



www.mita.lt


