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Kokios yra subsidijos sąlygos

Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas

• Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą.

• Iš viso projektams bus paskirstyti 23,5 M €.

Subsidijuojama veikla

• Skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti

būtinas 5G ryšys, kūrimas, testavimas ir vystymas.

• Skaitmeniniai sprendimai gali būti skirti įvairių sektorių

skaitmenizacijai didinti, praktiškai pritaikant tokius

sprendimus kaip: a) autonominis transportas, b) bepiločiai

orlaiviai (dronai), c) daiktų internetas, d) virtuali realybė, e)

5G ryšiu paremta robotizacija ar automatizacija ir kt., ir

diegiant pažangius technologinius sprendimus, tokius kaip f)

transporto važtaraščių ir darnaus judumo duomenų valdymo

bei g) bendros bilietų sistemos, transporto lengvatų

skaitmenizavimo sprendimai ir kt.

Subsidijos intensyvumas

• Iki 80% MTEP išlaidoms:

– iki 50% moksliniams tyrimams;

– iki 25% eksperimentinei plėtrai;

– +20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

– +10% vidutinėms įmonėms;

– +15% už veiksmingą bendradarbiavimą*.

• Iki 85% informavimo ir bendradarbiavimo veiklų išlaidoms.
* Projektą įgyvendina ne mažiau kaip dvi nepriklausomos šalys, kurių

bent viena yra: a) MVĮ ir nė viena šalis nepadengia daugiau kaip 70%

tinkamų finansuoti išlaidų, arba b) mokslo ir studijų institucija, kuri

padengia bent 10 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Subsidijos dydis

• Didžiausia projektui skiriama finansavimo suma 3 M €.

• Mažiausia projektui skiriama finansavimo suma 200 k €.

Subsidijuojamos išlaidos

• Išlaidos prekėms (medžiagoms, mažaverčiam inventoriui,

atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems

trumpalaikiam turtui) įsigyti;

• MTEP veikloms tiesiogiai naudojamo ilgalaikio turto

(įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų, transporto

priemonių, pastatų ir/ar patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos

(iki 50% visų projekto išlaidų);

• MTEP ir susijusių paslaugų įsigijimo išlaidos (iki 30%

tiesioginių projekto išlaidų);

• Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir

komandiruočių išlaidos (iki 85% tiesioginių projekto

išlaidų).

• Privalomų projekto matomumo ir informavimo apie projektą

priemonių įgyvendinimo išlaidos;

• Papildomų informavimo ir bendradarbiavimo veiklų (bendri

seminarai, mokymai su kitais projektų vykdytojais) išlaidos

(privaloma skirti iki 1% visų projekto išlaidų; de minimis

pagalba; finansuojama iki 30 k €);

• Netiesioginės išlaidos (7% nuo tiesioginių projekto išlaidų).
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Kas ir kaip gali gauti subsidiją

Reikalavimai pareiškėjams

• Projekto konsorciumą turi sudaryti bent 2 savarankiškos

įmonės (juridiniai asmenys). Tas pats privatus juridinis

asmuo negali būti nurodytas kaip pareiškėjas arba partneris

daugiau kaip 3 projektuose (netaikoma mobiliojo ryšio

operatoriams, mokslo ir studijų institucijoms).

• Galimi pareiškėjai:

– Privatūs juridiniai asmenys, mokslo ir studijų

institucijos;

– Pareiškėjo pajamos iš jo paties sukurtų prekių ar

paslaugų pardavimo Lietuvoje per praėjusius metus

turi sudaryti ne mažiau kaip 200 k €.

• Galimi partneriai:

– Privatūs juridiniai asmenys;

– Mokslo ir studijų institucijos;

– Biudžetinės įstaigos, savivaldybių administracijos ir

kitos viešojo sektoriaus įstaigos (joms finansavimas

neskiriamas).

Kitos svarbios sąlygos

• Užsienyje vykdomų veiklų dalis negali viršyti 15% projekto

tinkamų išlaidų sumos. Veiklų vykdymo vieta yra laikoma

vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projekto personalas.

• Veikla, apimanti žemesnį nei 4 TPL ir aukštesnį nei 9 TPL,

nefinansuojama.

• Pareiškėjas turi patirti ne daugiau kaip 70% tinkamų

finansuoti projekto išlaidų;

• Mokslo ir studijų institucijos (-ų) dalis projekte neturi viršyti

30% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Terminai

• Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. gegužės 31 d.

• Projektų veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2025 m.

gruodžio 31 d.

Projektų atrankos kriterijai

• Kuriamų inovatyvių skaitmeninių technologinių sprendimų,

kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, nauda numatoma

transporto sektoriui (max 20 balų).

• Didesni balai suteikiami projektams, kuriuose planuojamas

vėlesnis TPL projekto pradžioje (max 20 balų).

• Didesni balai suteikiami projektams, kuriuose planuojamas

vėlesnis TPL projekto pabaigoje (max 10 balų).

• Pareiškėjas ir/ar partneriai prie projekto įgyvendinimo

prisideda didesne nuosavų lėšų dalimi nei minimali

procentinė dalis (max 15 balų).

• Pareiškėjas ir/ar partneriai turi patirties įgyvendinant MTEP

veiklas ir dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo

bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose (max 15

balų).

• Bent vienas iš konsorciumo partnerių yra mokslo ir studijų

institucija įtraukta į AIKOS registrą (max 10 balų).

• Bent vienas iš konsorciumo partnerių yra maža arba

vidutinė įmonė (max 10 balų).

Minimali privaloma surinkti balų suma yra 25.
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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. 5-10, 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

• Viktorija Paplauskaitė │ viktorija.paplauskaite@responsum.co │ +370 603 89283

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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