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Kokios yra subsidijos sąlygos

Subsidijos tikslas

• Skatinti mažas ir vidutines įmones, kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis

tarptautinėje erdvėje.

Subsidijuojama veikla

• Taikomieji moksliniai tyrimai (2-5 MTEP etapai).

• Eksperimentinė plėtra (6-9 MTEP etapai).

Subsidijos dydis

• Didžiausia projektui skiriama finansavimo suma 300 000 €.

Subsidijos intensyvumas

• Iki 100% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų mokslo ir 

studijų institucijai ar universiteto ligoninei, kai vykdoma 

neekonominė veikla. 

• Iki 80% MTEP išlaidoms:

– iki 50% moksliniams tyrimams;

– iki 25% eksperimentinei plėtrai;

– +20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

– +10% vidutinėms įmonėms;

– +15%, jei projekte dalyvauja tinkamas partneris*.
* Pareiškėjas ir partneris vienas kito atžvilgiu turi būti savarankiškos

įmonės. Jei partneris yra privatus juridinis asmuo, jis turi patirti ne

mažiau kaip 30% projekto išlaidų (Lietuvos dalies). Jei partneris yra

mokslo ir studijų institucija, jis turi patirti ne mažiau kaip 10%

projekto išlaidų bei gauna teisę skelbti projekto rezultatus ir/arba iš

projekto rezultatų gauti ekonominę naudą.

Subsidijuojamos išlaidos

• Darbo užmokestis ir komandiruotės (iki 75% tinkamų

tiesioginių išlaidų).

• Ilgalaikio turto įsigijimas ir nusidėvėjimas* (iki 50% tinkamų

tiesioginių išlaidų).

• Paslaugų įsigijimas (iki 30% tinkamų tiesioginių išlaidų).

• Medžiagų ir kito trumpalaikio turto įsigijimas.

• Netiesioginės išlaidos (darbo užmokestis projekto vadovui ir

finansininkui; biuro ar laboratorijos išlaikymo išlaidos,

įskaitant nuomą ar pastatų bei įrangos amortizaciją, kurios

netiesiogiai susijusios su projekto rezultatų pasiekimu;

komunalinės išlaidos; ryšio išlaidos; kanceliarinių prekių

įsigijimo išlaidos).**

*MVĮ ir didelėms įmonėms finansuojamos tik naujai įsigyto turto

nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidos.

**Apmokamos taikant fiksuotą dydį, kuris yra 10 proc. tinkamų

finansuoti išlaidų arba faktinį dydį, kuris yra maksimalus ir negali

viršyti 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
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Kas ir kaip gali gauti subsidiją

Reikalavimai pareiškėjams

• Galimi pareiškėjai:

– MVĮ (privatūs juridiniai asmenys);

– didelės įmonės (privatūs juridiniai asmenys);

– mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu

su Lietuvos Respublikoje registruota įmone, kurios

finansinė dalis projekte yra ne mažesnė nei mokslo ir

studijų institucijos (-ų);

– universitetų ligoninės jeigu vykdo projektą kartu su

Lietuvos Respublikoje registruota įmone, kurios

finansinė dalis projekte yra ne mažesnė nei

universiteto ligoninės.

• Galimi partneriai*:

– privatieji juridiniai asmenys;

– mokslo ir studijų institucijos;

– universitetų ligoninės.
* Projektą kartu vykdo ne mažiau kaip 2 nesusiję dalyviai, juridiniai

asmenys, iš skirtingų „Eurostars“ programos valstybių narių.

Vertinimo kriterijai:

• Įgyvendinimo kokybė ir efektyvumas (biudžeto pagrįstumas,

konsorciumo kompetencija, kuriama pridėtinė vertė ir kt.).

• Projekte įgyvendinama inovacija (technologinė pažanga,

išbaigtumas, naujų žinių pritaikymas).

• Projekto poveikis (rinkos dydis, konkurencinis pranašumas,

komercializavimo planas).

Kitos svarbios sąlygos

• Projektą koordinuoja inovatyvi MVĮ iš „Eurostars“ programos

valstybės narės.

• Inovatyviai (-ioms) įmonei (-ėms), dalyvaujančiai (-ioms)

projekte iš vienos ar kelių „Eurostars“ programos valstybių

narių, tenka ne mažiau kaip 50 proc. viso projekto biudžeto

(išskyrus subrangos išlaidas).

• Vienai valstybei arba vienam dalyviui tenkanti projekto lėšų

suma yra ne didesnė nei 70 proc. viso projekto biudžeto.

• Taikomiesiems moksliniams tyrimams projekte skiriama ne

daugiau kaip 30 proc. visų projektui skirtų subsidijos lėšų.

• Agentūra perveda lėšų gavėjui lėšas dalimis pagal lėšų

skyrimo sutartį: mokslo ir studijų institucijoms, universitetų

ligoninėms – avansu, MVĮ ir didelėms įmonėms – išlaidų

kompensavimo su avanso mokėjimu, iki 30 proc., būdu.

Terminai

• Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2023 m. vasario 10 d. iki

balandžio 13 d.

• Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 36 mėnesių.
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Kas yra technologinės parengties lygiai (TPL)

PRODUKTO 

IDĖJA

Fundamentiniai 

tyrimai: reiškinio 

atradimas

PILNAS ĮDIEGIMAS 

Į RINKĄ

Pasiruošimas norimo 

masto gamybai ir 

gamybos pradžia

KONCEPCIJOS 

PATVIRTINIMAS

Pritaikomumo 

patvirtinimas 

laboratorinėse 

sąlygose

MAKETO 

PATIKRINIMAS

Maketo ištestavimas 

laboratorinėse 

sąlygose

PROTOTIPO 

DEMONSTRAVIMAS

Prototipo testavimas 

realioje aplinkoje

VARTOTOJO 

PATVIRTINIMAS

Bandomojo produkto 

testavimas vartotojų 

tarpe

1

TRL

2

TRL

4

TRL

5

TRL
6

TRL

7

TRL

8

TRL

9

TRL

10

TRL

3

TRL

KONCEPCIJOS 

FORMULAVIMAS

Reiškinio 

pritaikomumo 

vertinimas

MAKETO 

TESTAVIMAS

Maketo 

sukonstravimas ir jo 

veikimo patvirtinimas

PROTOTIPO 

KŪRIMAS

Prototipo sukūrimas 

ir jo veikimo 

patvirtinimas

BANDOMOJI 

PARTIJA

Bandomojo produkto 

perkėlimas į 

gamybinę aplinką

• Technologinės parengties lygiai (technology readiness levels) apibrėžia technologijos brandumą arba naujo produkto

parengties rinkai lygį.

• TPL sistema padeda aiškiai suvokti atskirus etapus inovacijų cikle ir detaliai apibrėžti skirtingus mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės plėtros bei inovacijų veiklos žingsnius, užtikrinančius inovacijų ciklo technologinius procesus, naujas idėjas

verčiant į rinkai pritaikytus produktus.
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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:

• Rūta Gumbelevičiūtė | ruta.gumbeleviciute@responsum.co | +370 648 02884

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

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
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