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Kokios yra subsidijos sąlygos

Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas

• Skatinti startuolius ir atžalines įmones kurti dirbtinio intelekto (DI), blokų grandinės technologijų (BGT), robotikos procesų

automatizavimo (RPA) produktus ir sprendimus.

• Iš viso projektams bus paskirstyti 15 M €.

Subsidijuojama veikla

• Preliminariai minimaliai gyvybingo produkto stadija (pirma

stadija) – sukuriamas skaitmeninio produkto prototipas,

kuriam būdingas tik esminis funkcionalumas, be galutinių

dizaino elementų.

• Minimaliai gyvybingo produkto stadija (antra stadija) –

sukuriama produkto versija, turinti galutinius dizaino

elementus, siekiant testuoti ir išbandyti produktą (techninį

efektyvumą ir tinkamumą rinkai, išskirtinumą tarp

konkurentų, galimą paklausą ir galimybę monetizuoti).

• Dalinė produkto tinkamumo rinkai stadija (trečia stadija) –

produkto tobulinimas, jo funkcijų išplėtimas ir individualus

pritaikymas klientams.

Subsidijos dydis*

• Didžiausia galima projekto finansavimo suma 102 000 €:

– Pirmai stadijai iki 20 000 €;

– Antrai stadijai iki 66 000 €;

– Trečiai stadijai iki 102 000 €.

• Mažiausia galima projekto finansavimo suma 10 000 €.
* Taikomos de minimis reglamento nuostatos, t.y. bendra de minimis

pagalbos, suteiktos vienai įmonei suma negali viršyti 200 000 € per

bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį.

Subsidijos intensyvumas

• Iki 100% nuo tinkamų finansuoti išlaidų.

Subsidijuojamos išlaidos

• Įranga, įrenginiai ir kitas turtas, tiesiogiai susijęs su DI*,

BGT** ir RPA*** produktų kūrimu (iki 20% projekto išlaidų):

– Programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba

esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;

– Programinės įrangos licencijų ir/ar patentų įsigijimo

išlaidos;

– Programinės įrangos nuomos išlaidomis.

• Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis):

– Produktų ir paslaugų vystymas pirminėje brandos

stadijoje prieš pritraukiant investicinį kapitalą;

– Rinkos poreikių analizė;

– Technologinės sprendimo koncepcijos rengimas;

– Minimaliai gyvybingo produkto sukūrimas;

– Produkto tinkamumo rinkai stadijos pasiekimas.
* DI – specialus algoritmas, kuriamas konkrečiai užduočiai spręsti ir

procesams optimizuoti, kuris analizuoja savo aplinką ir daro

savarankiškus sprendimus nustatytam tikslui pasiekti.

** BGT – skaitmeninė ekonominių operacijų duomenų bazė, kurioje

saugomi visi vertę turintys duomenys, kuri yra decentralizuota ir

veikia plačiame kompiuterių tinkle ir kurios įrašai saugomi duomenų

blokuose, kurie tarpusavyje sujungti į vientisą duomenų blokų

grandinę.

*** RPA – veiklos operacijų automatizavimas, naudojant robotus,

kurie imituoja tam tikromis taisyklėmis paremtus ir į konkretų

rezultatą orientuotus žmogaus darbus.
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Kas ir kaip gali gauti subsidiją

Projektų atrankos kriterijai

• Rinkos potencialas (vertina ekspertų komisija, max 20

balų).

• Sprendimo ar produkto verslo modelis ir pajamų

generavimo modelis (vertina ekspertų komisija, max 20

balų).

• Kuriamo produkto ar sprendimo inovacijos (reikšmingumo)

lygis (vertina ekspertų komisija, max 20 balų).

• Pareiškėjas turi tinkamas kompetencijas įgyvendinti

projektą (vertina ekspertų komisija, max 20 balų).

• Pabaigti pre-akceleratoriaus kursai (kriterijus taikomas

pirmam kvietimui):

– taip – 20 balų;

– ne – 0 balų.

• Prie projekto prisidedama įmonės lėšomis (kriterijus

taikomas antram kvietimui):

– iki 1% nuo projekto vertės – 4 balai;

– nuo 1,01% iki 5% – 8 balai;

– nuo 5,01% iki 10% – 12 balų;

– nuo 10,01% iki 15% – 16 balų;

– nuo 15,01% – 20 balų.

Minimali privaloma surinkti balų suma:

• Pirmam kvietimui – 30 balų;

• Antram kvietimui – 40 balų.

Reikalavimai pareiškėjams

• Pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė.

• Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu veikia ne ilgiau kaip

5 metus.

• Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu veikia ne trumpiau

kaip 6 mėnesius (taikoma teikiant paraišką į antrą ir trečią

stadiją)

• Partneriai nėra galimi.

• Vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau nei 3 paraiškas

vieno kvietimo metu.

Kitos svarbios sąlygos

• Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Sostinės regione

(Vilniaus apskrityje).

Terminai

• Numatoma skelbti 2 kvietimus paraiškoms teikti:

– Pirmas kvietimas skirtas tik pirmai stadijai (pasirašoma

ne daugiau nei 100 sutarčių);

– Antras kvietimas skirtas tik antrai ir trečiai stadijai

(skelbiamas po 7 mėn. nuo pirmo kvietimo pabaigos).

• Pirmą kvietimą teikti paraiškas planuojama paskelbti 2022

m. gruodžio mėn.

• Planuojama, kad paraiškas bus galima teikti 3 mėnesius

nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos.

• Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. rugsėjo

30 d.



Responsum.co

Kaip nustatomas įmonės dydis

• Įmonės dydis yra vertinamas pagal šių trijų rodiklių reikšmes – darbuotojų skaičius, metinė apyvarta ir balansinė turto vertė.

• Vertinant konkrečios įmonės dydį pagal nurodytus rodiklius, reikia atsižvelgti ir į susijusių įmonių (motininių, dukterinių,

akcininkų ryšių ir t.t.) rodiklius.

DIDELĖ ĮMONĖ

arba

ir

Darbuotojų skaičius: 

virš 250

Turto vertė:

virš 43 M €

Metinė apyvarta:

virš 50 M €

VIDUTINĖ ĮMONĖ

ir

arba

Darbuotojų skaičius: 

iki 250

Turto vertė:

iki 43 M €

Metinė apyvarta:

iki 50 M €

MAŽA ĮMONĖ

ir

arba

Darbuotojų skaičius: 

iki 50

Turto vertė:

iki 10 M €

Metinė apyvarta:

iki 10 M €

LABAI MAŽA ĮMONĖ

ir

arba

Darbuotojų skaičius: 

iki 10

Turto vertė:

iki 2 M €

Metinė apyvarta:

iki 2 M €
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• Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs –

biurokratiniams subsidijų reikalavimams.

• Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas – kuriame vertę visose Kliento projekto gyvavimo ciklo stadijose nuo

idėjos įvertinimo iki paskutinio subsidijos cento įskaitymo į Kliento sąskaitą.

Kaip padedame įdarbinti subsidiją

PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS
a

Padėsime įgyvendinti projektą pagal 

donoro reikalavimus, kad subsidija būtų 

Išmokėta Jums laiku ir iki paskutinio cento

PO-PROJEKTINIS APTARNAVIMAS

Rengsime ataskaitas po projekto 

pabaigos ir, jei teks, padėsime 

užtikrinti, kad nebūtų taikomos baudos 

už rodiklių nepasiekimą

PARAIŠKOS RENGIMAS

Parengsime konkurencingą paraišką ir 

lydėsime ją vertinimo procese iki 

teigiamo sprendimo dėl prašytos 

subsidijos skyrimo

PASIRENGIMAS PARAIŠKOS TEIKIMUI

Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka 

visus vertinimo kriterijus ir reikalavimus 

bei turi didelius šansus gauti subsidiją

1. Kliento 

projekto 

inicijavimas

4. Kliento 

projekto 

uždarymas

3. Kliento 

projekto 

įgyvendinimas

2. Kliento 

projekto 

planavimas
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Kai kurie iš mūsų Klientų

WESTERN UNION® is a federally registered service mark of Western Union Holdings, Inc. and is used with permission   
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Atvykite į mūsų biurą Olimpiečių g. 5-9, Vilnius, Lietuva

Apsilankykite mūsų svetainėje http://www.responsum.co

Susisiekite su:

• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230

• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028

Susisiekite su mumis

http://www.responsum.co/
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„Pasaulis yra nuostabus, tačiau jame

visada yra ką tobulinti.
Galią pasauliui keisti suteikia puikios

idėjos.

Mes dirbame tam, kad Jūsų idėjos
neliktų tik mintyse ar planuose.

Žinome, kaip pritraukti finansavimą

ir įdarbinti jį, kad idėjos atsitiktų.
Visas savo žinias, patirtį ir jėgas

skiriame tam, kad puikios idėjos

apsigyventų tarp mūsų.
Ir keistų pasaulį į gerą.“

Iš RESPONSUM manifesto


