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Skatinti	įmonių	 dalyvavimą	MTEP	tarptautinėse	programose

Remiama	veikla	– įmonių	dalyvavimas	tarptautiniuose	 renginiuose,	 skirtuose	susipažinti	
su	programomis,	 ugdyti	gebėjimus	 rengti	projektų	paraiškas,	susirasti	partnerius	iš	
užsienio	valstybių	dalyvauti	programose,	 parengti	projektų	paraiškas,	ir	tarptautinių	
renginių,	 skirtų	parengti	projektų	paraiškas,	organizavimas

Tikslas



Pareiškėjas – Lietuvos	Respublikoje	 registruota	įmonė, planuojanti	
vykdyti	projektus	 ir	siekianti	gauti	finansavimą

Dalyvis – įmonės,	planuojančios	vykdyti	programų	mokslinių	 tyrimų,	
eksperimentinės	plėtros	ir	inovacijų	projektus	 (toliau	– projektai),	
darbuotojas,	 siunčiamas	įmonės	dalyvauti	renginiuose.

Sąvokos



os
- užsienio	valstybėse	organizuojami	 tarptautiniai	informaciniai	 renginiai;

- užsienio	valstybėse	organizuojami	 tarptautiniai	projektų	paraiškų	
rengimo	seminarai;

- užsienio	valstybėse	organizuojami	 tarptautiniai	partnerių	paieškos	
renginiai;

- užsienio	valstybėse	organizuojami	 tarptautiniai	konsorciumų	
susitikimai,	 skirti	parengti	projektų	paraiškas;

- Lietuvos	Respublikoje	organizuojami	 tarptautiniai	konsorciumų	
susitikimai,	 skirti	parengti	projektų	paraiškas

Renginiai



Pareiškėjas
Pareiškėjas yra tinkamas, jei:

Ø yra Lietuvos Respublikoje registruota įmonė;
Ø įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius
įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

Ø jam nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas,
nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne
teismo tvarka;

Ø Gali gauti de minimis pagalba

Svarbu!
Pagal Aprašą finansavimą dalyvauti renginiuose ar organizuoti

konsorciumo susitikimą viena įmonė turi teisę gauti ne daugiau kaip 3 kartus.
Ši nuostata netaikoma įmonėms, kurios įrodo Agentūrai, kad, gavusios

finansavimą pateikė projekto paraišką ar pasiekė kitus reikšmingus su Aprašo
įgyvendinimu susijusius rezultatus.



Dalyvis yra tinkamas, jei:
Ø yra įmonės darbuotojas, moka anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos

nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2;

Ø tiesiogiai dalyvauja vystant naujus įmonės gaminius, paslaugas ar
technologijas ir (ar) yra atsakingas už planuojamo projekto idėjos
įgyvendinimą.

Dalyvis



Agentūrai	teikiamos	nuolat,	bet:
- ne	vėliau	kaip	likus	14	dienų	iki	tarptautinio	
renginio	užsienyje

- ne	vėliau	kaip	likus	28	dienoms	iki	renginio	
organizuojamo	Lietuvoje

Paraiškų	teikimas



Paraiškų	vertinimas/Atrankos	kriterijai

Planuojamo projekto idėjos naujumas ir aktualumas, 
planuojami rezultatai ir jų panaudojimo perspektyvumas 
(projekto sritis; planuojamas technologinis proveržis; rezultatų 
panaudojimo komercinis potencialas ir pan.)

Planuojamo projekto idėjos atitikimas renginio tematikai, renginio 
tinkamumas įmonės planuojamo projekto idėjai įgyvendinti ir 
iškeltiems tikslams pasiekti (dalyvavimo renginyje / renginio 
organizavimo tikslai ir numatomi pasiekti rezultatai; programos, pagal 
kurią planuojama parengti projekto paraišką, pavadinimas; ieškomi 
partneriai, jų veiklos pobūdis ir pan.)

Įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės įgyvendinti 
planuojamo projekto idėją
(dalyvavimo programose patirtis; darbuotojų patirtis ir 
kvalifikacija; ištekliai (pasiekti rezultatai), kurių 
pagrindu planuojama įgyvendinti projektą, ir pan.)



Finansavimas
- kelionės	 į užsienio	valstybę,	kurioje	organizuojamas	 renginys,	 ir	iš	jos	visų	

rūšių	 transporto	priemonėmis	 išlaidos.	Keliavimo	būdas	turi	būti	pasirinktas	
vadovaujantis	ekonomiškumo	 principu.	Apmokamos	 tik	ekonominės	 klasės	
transporto	bilietų	įsigijimo	 išlaidos.	

- Vietinės	kelionės	užsienio	valstybės,	kurioje	organizuojamas	 renginys,	
teritorijoje	visų	rūšių	transporto	priemonėmis	 išlaidos.	

- kelionės	draudimo	 išlaidos.

- gyvenamojo	 ploto	nuomos	 užsienio	valstybėje,	kurioje	organizuojamas	
renginys,	 išlaidos.	Išlaidos	turi	neviršyti	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	
2004	m.	balandžio	29	d.	nutarimu	Nr.	526	(maitinimas,	papildomos	
asmeninės	paslaugos	 ir	pan.	nėra	tinkamos	finansuoti).

- registravimosi	renginyje	mokesčio	ar	bilietų	į	renginį	pirkimo	 išlaidos



Skiriamas	finansavimas

Vienai įmonei skiriama suma negali viršyti:
ü 600 Eur Europos Sąjungos valstybėse,

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

ü 1000 Eur kitose valstybėse 



Finansavimas

Organizuojant tarptautinio projekto konsorciumo susitikimą Lietuvoje tinkama 
finansuoti:
- patalpų (įskaitant įrangą) nuomos
- maitinimo išlaidos

Finansavimo suma - suma vienam renginiui negali viršyti 1000 Eur



Atsiskaitymas

1. Dalykinė	ataskaita	(apie	pasiektus	rezultatus

2. Finansinė	ataskaita (išlaidų	dokumentų	kopijos)

Terminas:	per	5	darbo dienas po grįžimo	iš	renginio!



Nauda

üUžmegzti	nauji	kontaktai

üGautos	naujos	žinios

ü Bendradarbiavimo	perspektyvos	su	tarptautiniais	
partneriais

üNauji	tarptautiniai	projektų

ü Patirtis



http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/partneriu-paieskos-misijos

Informacija



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

Daiva	Keršienė,	tel.	(8	5)	2	127	435
El.	paštas	daiva.kersienė@mita.lt


