PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 4-302/V-451
MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS
Įgyvendinamos pro- Įstaigos veiksmo pagramos priemonės
vadinimas
kodas ir pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai
Atsakingi vykdytoVykdymo
jai
terminas,
ketv.
Pavadinimas ir mato vienetas, aprašy- Planinė
mas
reikšmė

Asignavimai ir finansavimo šaltinis,
Eur

01-05. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS ŪKIO PLĖTROS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA
1. Priemonės VP2Mokslo, inovacijų
Priemonei numatyta
01-05-01-02-01.
ir technologijų
skirti 3 475 440
Vykdyti Ekonomi- 1.3-ŪM-05 K „Inoagentūros (toliau – I–III
kos augimo veiks- čekiai LT“ įgyven1. Administruotų sutarčių skaičius
456
2 027 340 (Europos
dinimas
MITA) Inovacijų
mų programos 1
Sąjungos (toliau – ES)
2. Atliktų planinių ir neplaninių patik- 66
paramos ir techno- I
prioriteto „Ūkio
struktūrinių fondų ir
rų skaičius
430
logijų perdavimo II
konkurencingumui
Bendrojo finansavimo
skyriaus vedėjas
ir ekonomikos au20
III
lėšos, asignavimų valgimui skirti moksdytoja – Lietuvos Res3. Pritraukta privačių investicijų suma 380
I–III
liniai tyrimai ir
publikos ūkio ministe(tūkst. Eur)
technologinė plėtrija (toliau – ŪM)
4. Nepriklausomo atestuoto audito1
II
ra“ įgyvendinti
riaus atlikto priemonės VP2-1.3-ŪMskirtas priemones
05 K „Inočekiai LT“ įgyvendinimo
patikrinimo ataskaitų skaičius
2. Valstybės projekto
MITA Inovacijų
Projekto truk- Projekto vertė
VP2-1.4-ŪM-05-Vparamos ir techno- mė
4 036 865
01-001 „Technologilogijų perdavimo 2012 02 01–
jos ir mokslas inovaskyriaus vedėjas, 2015 09 01
tyviam verslui“ įgy- 1. Suteiktų konsultacijų inovacijų die- 100
MITA projekto
I
2 011 051
vendinimas
vadovas
gimo klausimais unikaliems SVV sub- 400
(ES struktūrinių fondų
II
jektams skaičius
ir Bendrojo finansavi500
III
mo lėšos, asignavimų
2. Pradėtų vykdyti naujų MTEP veiklų 5,79
II–III
valdytoja – ŪM)
versle vertė (mln. Eur)
3. Įsteigtų technologinių įmonių skai7
III

2
čius
4. Suteiktų ekspertinių konsultacijų
prototipų komercinimo klausimais
skaičius
5. Įgyvendintų MTTP srities ir inovacijų populiarinamųjų ir sklaidos priemonių skaičius (3 TV laidų ciklai nacionalinėse televizijose: (a) skatinančios jaunas įmones naudoti inovacijas
bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą, (b) apie įmones, kurios savo veikloje naudoja ir taiko inovacijas, sėkmingai bendradarbiauja su mokslo
institucijomis, (c) inovacijų, mokslotechnologijų populiarinimo laidos,
didinančios visuomenės sąmoningumą
inovacijų srityje)
3. Valstybės projekto
VP2-1.4-ŪM-05-V01-002 „Verslo ir
mokslo partnerystės
tarptautiškumo ska1. Įsteigtų klasterių skaičius
tinimas“ įgyvendi2. Suteiktų konsultacijų klasterių plėtnimas
ros klausimais skaičius
3. Įsteigtų tarptautinių klasterių (turizmo) skaičius
4. Surengtų partnerių paieškos ir informacinių renginių skaičius
5. Surengtų tarptautinių klasterizacijos
konferencijų skaičius
6. Išleistų verslo ir mokslo potencialą
pristatančių leidinių skaičius
7. Pritrauktų į veikiančius klasterius
naujų narių skaičius

60

I–II

1

I–III

5
70

MITA Inovacijų
paramos ir technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas,
MITA projekto
vadovas

Projekto trukmė
2011 10 07–
2015 05 29
I–II
I–II

1

I–II

3

I

1

I

1

I

7

II

Projekto vertė
1 081 329

115 105
(ES struktūrinių fondų
ir Bendrojo finansavimo lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM)

3
4. Valstybės projekto
VP2-1.4-ŪM-5-V01-004 „Naujų technologinių įmonių
inkubavimas“ („Te- 1. Suteiktų individualių inkubavimo
chnostartas“) įgypaslaugų paketų įmonėms skaičius
vendinimas
2. Suteiktų individualių akseleravimo
paslaugų paketų įmonėms skaičius
3. Mažų ir vidutinių įmonių (toliau –
MVĮ), diegiančių naujus produktus ar
procesus, dalies padidėjimas iš visų
Lietuvos MVĮ (proc.)
4. Sukurtų prototipų biochemijos ir
medicinos srityje skaičius
5. Sukurtų prototipų fizikos srityje
skaičius
6. Sukurtų prototipų mechanikos srityje skaičius
7. Sukurtų prototipų kitose srityse
skaičius
5. Valstybės projekto
VP2-1.4-ŪM-5-V01-006 „Inovatyvaus
verslo kūrimo skatinimas“ įgyvendini1. Surengtų projekto veiklas viešinanmas
čių renginių skaičius
2. Suteiktų konsultacijų technologijų
perdavimo srityje valandų skaičius
3. Suteiktų konsultacijų verslo vystymo srityje valandų skaičius
4. Suteiktų konsultacijų intelektinės
nuosavybės ir (ar) patentavimo srityje
valandų skaičius

0,007

Projekto truk- Projekto vertė
mė
1 351 676
2013 07 01–
2015 06 30
I–II
1 118 345
(ES struktūrinių fondų
ir Bendrojo finansaviI–II
mo lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM)
II

2

II

2

II

6

II

13

II

45

MITA Inovacijų
paramos ir technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas,
MITA projekto
vadovas

45

37 130

Projekto truk- Projekto vertė
mė
iki 2 785 200
2013 10 01–
2015 09 30
I–III
1 779 352
(ES struktūrinių fondų
ir Bendrojo finansaviI–III
mo lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM)
I–III

7 956

I–III

10
10 608

MITA Inovacijų
paramos ir technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas,
MITA projekto
vadovas

4

01-05-01-02-03.
Parengti ir įgyvendinti schemą,
skirtą intelektinės
nuosavybės teisių
apsaugai

Priemonės, skatinančios pramoninės
nuosavybės teisių
apsaugą tarptautiniu
mastu, įgyvendinimas

01-05-01-02-05.
Dalyvauti tarptautinėse ir nacionalinėse MTEP ir inovacijų programose

1. Mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės
plėtros (toliau –
MTEP) darbų pirkimų duomenų bazės
administravimas
2. Dalyvavimas Europos inovacijų
agentūrų tinklo

5. Suteiktų konsultacijų dėl produktų
pateikimo į rinką valandų skaičius
6. MVĮ, diegiančių naujus produktus
ar procesus, dalies padidėjimas iš visų
Lietuvos MVĮ (proc.)
7. Technologines inovacijas diegusių
Lietuvos įmonių bendradarbiavimo
padidėjimas su aukštosiomis mokyklomis (proc.)
8. Sukurtų prototipų biochemijos ir
medicinos srityje skaičius
9. Sukurti prototipai energetikos srityje skaičius
10. Sukurtų prototipų mechanikos srityje skaičius
11. Sukurtų prototipų kitose srityse
skaičius
1. Finansuotų projektų skaičius

1 768

I–III

0,01

III

0,05

III

8

III

5

III

17

III

41

III

2. Parengtų informacinių pranešimų,
siekiant informuoti apie pramoninės
nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu
mastu, skaičius
3. Surengtų seminarų verslo subjektams intelektinės nuosavybės klausimais skaičius
Administruotų duomenų bazių skaičius

1
1

1

MITA Teisės, pir- I–IV
kimų ir personalo
skyriaus vedėjas

-

Pateiktų pasiūlymų TAFTIE nariams
dėl inovacijų politikos Europos Sąjungoje skaičius

1
1

MITA direktoriaus II
pavaduotojas
IV

10 000
(narystės mokestis)
(valstybės biudžeto

20

1

MITA Inovacijų
II–IV
paramos ir techno- II
logijų perdavimo IV
skyriaus vedėjas

159 291
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŪM)

II

5
TAFTIE veikloje
3. Lietuvos–Izraelio
bendradarbiavimo
pramoninės MTEP
srityje susitarimo
įgyvendinimas

4. Lietuvos–
Skandinavijos bendradarbiavimo skatinimas

5. Lietuvos įmonių
dalyvavimo tarptautinėse programose
skatinimas

1. Paskelbtų tarptautinių kvietimų teikti paraiškas vykdyti programų „Eureka“ ir „Eurostars 2“ projektus skaičius
2. Paskelbtų nacionalinių kvietimų
teikti paraiškas vykdyti programų „Eureka“ ir „Eurostars 2“ projektus skaičius
3. Suteiktų individualių konsultacijų
verslo ir mokslo organizacijų atstovams apie dalyvavimo taisykles „Eureka“ ir „Eurostars 2“ programose
skaičius
4. Finansuotų programų „Eureka“ ir
„Eurostars 2“ projektų skaičius
5. Pristatytų pranešimų renginių metu
skaičius
6. Sukurtų inovatyvių produktų skaičius
1. Organizuotų įmonių vizitų į Skandinavijos šalis, siekiant susirasti partnerių dalyvavimui tarptautinių MTEPI
programų projektuose, skaičius
2. Organizuotų renginių, skirtų partnerių paieškai dalyvauti tarptautinių
MTEPI programų projektuose, skaičius
1. Parengtų dokumentų dėl „Horizontas 2020“ paraiškų rengimo išlaidų
kompensavimo verslo subjektams
skaičius
2. Finansuotų „Horizontas 2020“ paraiškų rengėjų, siekiant paskatinti Lie-

1

1
1

MITA direktoriaus IV
pavaduotojas, MITA Tarptautinių
programų skyriaus II
vedėjas
IV

10

I–IV

5

II–IV

1
1
3

I
IV
IV

3

1

1

20

MITA Tarptautinių III–IV
programų skyriaus
vedėjas

asignavimai, asignavimų valdytoja – ŪM)
133 000
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŪM)

57 924
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŪM)

III

MITA Tarptautinių I
programų skyriaus
vedėjas
III–IV

57 924
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŪM)

6
tuvos įmonių dalyvavimą programoje,
skaičius
3. Įgyvendintų „Horizontas 2020“
programos populiarinimo sklaidos
priemonių skaičius:
3.1. pristatytų pranešimų renginių
metu skaičius
3.2. paskelbtų straipsnių skaičius

01-05-01-02-06.
Įgyvendinti Europos bendradarbiaujančios (su
Europos kosmoso
agentūra) valstybės planą
01-05-01-02-07.
Skatinti klasterizaciją ir tinklaveiką

Seminarų apie Europos kosmoso agentūros (EKA) programas ir ūkio subjektų
vizitų į EKA MTEPI
centrus organizavimo paslaugos
1. BONUS inovacinių kvietimų pagal
bendrą Jungtinės
Baltijos jūros mokslinių tyrimų programos BONUS įgyvendinimo koordinavimas
2. Europos Sąjungos
Baltijos jūros strategijos projekto „BSR
Stars“ iniciatyvos
„BSR Innovation
Express“ įgyvendinimo koordinavimas

I–IV

10

I–IV

10

I–IV

3.3. publikuotų reklamjuosčių Lietuvos portaluose skaičius
4. Išaugęs įmonių dalyvavimas „Horizontas 2020“ projektuose (procentais)
1. Organizuotų seminarų skaičius
2. Ūkio subjektų, apsilankiusių EKA
MTEPI centruose, skaičius
3. Viešinimo priemonių skaičius

4

I–IV

10

IV

1. Paskelbtų nacionalinių kvietimų
teikti paraiškas skaičius
2. Finansuotų projektų skaičius

1

3. Pritraukta Europos Komisijos finansavimo suma (Eur)

18 900

1. Paskelbtų nacionalinių kvietimų
teikti paraiškas skaičius
2. Suteiktų konsultacijų skaičius
3. Finansuotų projektų skaičius
4. Pristatytų pranešimų renginių metu
skaičius
5. Lietuvos įmonių, bendradarbiaujan-

1

3
5
2

1

10
3
1
9

MITA Tarptautinių II–IV
programų skyriaus III–IV
vedėjas
II–III

MITA Tarptautinių I
programų skyriaus
vedėjas
I–II

14 481
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŪM)

18 900
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŪM)

II

MITA Tarptautinių I
programų skyriaus
vedėjas
I–IV
II–IV
I
IV

45 000
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŪM)

7

01-05-01-02-11.
Populiarinti inovacijas

čių su užsienio partneriais, skaičius
3. Lietuvos klasterių 1. Parengtų ir patvirtintų klasterių steplėtros koncepcijos
bėsenos klausimynų skaičius
įgyvendinimas
2. Parengtų klasterizacijos skatinimo
vertinimo ataskaitų skaičius
3. Sukurtų ir administruotų duomenų
bazių skaičius
4. Klaster.lt svetainės palaikymas
4. Lietuvos kosmoso Įsteigtų klasterių kosmoso srityje skaiir su kosmosu susiju- čius
sių sričių sektorių
subjektų tinklaveikos
skatinimas
1. Mokslo ir techno- 1. Administruotų duomenų bazių skailogijų parkų registčius
ravimo sistemos ad- 2. Parengtų mokslo ir technologijų
ministravimas
parkų veiklos stebėsenos metodikų
skaičius
3. Parengtų ataskaitų su įžvalgomis
apie mokslo ir technologijų parkų
veiklą skaičius
2. Seminaro apie
Surengtų seminarų skaičius
inovatyvius viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius pirkimus
organizavimas perkančiosioms organizacijoms
3. Mokslo ir inovaci- Organizuotų festivalių skaičius
jų populiarinimo
festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ organizavimas

1
1

MITA Inovacijų
I
paramos ir technologijų perdavimo III
skyriaus vedėjas

1

II–IV

1
1

III–IV
IV

1
1

MITA Inovacijų
paramos ir technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

MITA Inovacijų
I–IV
paramos ir technologijų perdavimo II
skyriaus vedėjas

0

0

–

1

IV

1
1

MITA Teisės, pir- II
kimų ir personalo IV
skyriaus vedėjas

4 924
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŪM)

1

IV

5 000
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŪM)

8
4. Į kosminę erdvę
paleistų objektų sąrašo sudarymas ir jo
tvarkymas
5. Europos palydovinės navigacijos
idėjų konkurso organizavimas

Sudarytų ir tvarkomų į kosminę erdvę
paleistų objektų sąrašų skaičius

1

MITA Tarptautinių I–IV
programų skyriaus
vedėjas

–

1. Pristatytų pranešimų renginių, skirtų
potencialiems konkurso dalyviams,
metu skaičius
2. Surengtų konkursų skaičius
3. Surengtų regioninio laimėtojo apdovanojimo renginių skaičius
4. Organizuotas nugalėtojo dalyvavimas Europos palydovinės navigacijos
konkurso baigiamajame renginyje
Organizuotų televizijos projektų skaičius

1

1
1

MITA Tarptautinių II
programų skyriaus
vedėjas
III
IV

8 700
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŪM)

1

IV

1

MITA Inovacijų
IV
paramos ir technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

6. Televizijos projektų, skirtų visuomenės inovacijų kultūrai ugdyti, organizavimas
7. Valstybės projekto
VP1-4.3-VRM-03V-01-006 „Ikiprekybinių pirkimų teisinės aplinkos sukūri- 1. Išleistų rekomendacijų dėl ikiprekymas“ įgyvendinimas binių pirkimų skaičius

8. Verslo problemų
identifikavimo ir
sprendimų siūlymų
pateikimo bendradarbiaujant su moks-

1

2. Parengtų projekto baigiamųjų ataskaitų skaičius

1

1. Parengtų verslo problemų identifikavimo ir sprendimų siūlymų pateikimo bendradarbiaujant su mokslo ir
studijų institucijomis koncepcijų skaičius

1

16 130
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŪM)

MITA Teisės, pir- Projekto truk- Projekto vertė
kimų ir personalo mė
142 276
skyriaus vedėjas
2013 11 02–
2015 04 09
I
9 517
(ES struktūrinių fondų
ir Bendrojo finansavimo lėšos, asignavimų
valdytoja – Vidaus reiII
kalų ministerija (toliau
– VRM)
MITA Inovacijų
II
–
paramos ir technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

9
lo ir studijų institucijomis skatinimas

01-05-01-02-13.
Skatinti įmones
(išskyrus įmones,
veikiančias sveikatos ir kultūros srityse) investuoti į
mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas, jas konsultuoti ir remti technologinių centrų
infrastruktūros
kūrimą
01-05-03-01-01.
Analizuoti, prognozuoti, stebėti
Lietuvos ūkio plėt-

9. Informacinio seminaro apie Žaliosios pramonės inovacijų programą organizavimas
10. Susitarimo su
Kinijos Šanchajaus
savivaldos mokslo ir
technologijų taryba
įgyvendinimas
1. Priemonės Nr.
01.2.1-MITA-K-801
„Inovaciniai čekiai“
įgyvendinimas

2. Priemonės Nr.
01.2.1-MITA-T-803
„Inopatentas“
įgyvendinimas

1. Duomenų bazės
apie Lietuvos mokslo ir verslo potencialą kosmoso ir su

2. Pagal parengtų verslo problemų
identifikavimo ir sprendimų siūlymų
pateikimo bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis koncepciją
pateiktų finansavimo paraiškų skaičius*
* jei bus patvirtinta koncepcija
Surengtų informacinių seminarų skaičius

Surengtų atrankų dėl Lietuvos mokslo
ir (ar) technologijų parkuose įsteigtų
įmonių terminuoto inkubavimosi Kinijos Šanchajaus savivaldos mokslo ir
(ar) technologijų parkuose skaičius

1. Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
skaičius
2. Pasirašytų projektų finansavimo
sutarčių skaičius

1

III

1

MITA Inovacijų
II
paramos ir technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

–

1

MITA Inovacijų
paramos ir technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

–

MITA Inovacijų
paramos ir technologijų perdavimo III
skyriaus vedėjas

Priemonei numatyta
skirti – 10 136 700
0
(ES struktūrinių fondų
lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM)

1
330

1. Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
skaičius
2. Pasirašytų projektų finansavimo
sutarčių skaičius

1

Administruojamų ir nuolat atnaujinamų duomenų bazių skaičius

1

30

IV
MITA Inovacijų
paramos ir technologijų perdavimo III
skyriaus vedėjas
IV
MITA Tarptautinių I–IV
programų skyriaus
vedėjas

Priemonei numatyta
skirti – 3 041 000
0 (ES struktūrinių fondų lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM)

–

10
rą; koordinuoti,
administruoti, stebėti programų
įgyvendinimą;
rengti norminius
teisės aktus

01-05-03-01-13.
Atlikti biudžetinei
įstaigai Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūrai priskirtas ES
struktūrinės paramos administravimo funkcijas
01-05-03-02-04.
Viešinti biudžetinės įstaigos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojamą ES struktūrinę paramą

kosmosu susijusiose
srityse veiksmingumo ir nuolatinio jos
atnaujinimo užtikrinimas
2. Lietuvos inovacijų
plėtros 2014–2020
m. programos ir
veiksmų plano metinės vertinimo ataskaitos parengimas
Priemonių „Inovaciniai čekiai“, „Inopatentas“, „MTEP rezultatų komercinimo
ir tarptautiškumo
skatinimas“ administravimas

Priemonių „Inovaciniai čekiai“, „Inopatentas“, „MTEP rezultatų komercinimo
ir tarptautiškumo
skatinimas“
viešinimas ir informavimas

Parengtų Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 m. programos ir veiksmų
plano metinių vertinimo ataskaitų
skaičius

1

MITA Inovacijų
I–II
paramos ir technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

–

Administruotų priemonių skaičius

3

MITA Teisės, pir- I–IV
kimų ir personalo
skyriaus vedėjas

242 702
(ES techninės paramos
ir Bendrojo finansavimo lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM)

1

MITA Teisės, pirkimų ir personalo
skyriaus vedėjas
III

5

III

14 481
(ES techninės paramos
ir Bendrojo finansavimo lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM)

3
1

III, IV
III

Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius:
1. Inovacinių čekių apdovanojimo
renginių skaičius
2. Informacinių seminarų pareiškėjams skaičius
3. Viešinimo straipsnių skaičius
4. Reklamjuosčių (naujienų portaluose) skaičius

Iš viso
Iš jų:
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – ŪM)
ES struktūrinių fondų ir Bendrojo finansavimo lėšos
Iš jų:

7 849 167
531 274
7 060 710
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ŪM asignavimų lėšos
7 051 193
VRM asignavimų lėšos
9 517
ES techninės paramos ir Bendrojo finansavimo lėšos (asignavimų valdytoja – ŪM)
257 183
12-01. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS STUDIJŲ IR MOKSLO PLĖTROS PROGRAMA
Lėšų paskirstymas
1. Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
2
MITA MTEP pro- I–II
12-01-02-03-03.
1 699 490
mokslo ir studijų ins- skaičius
gramų skyriaus
(valstybės biudžeto
Remti mokslo ir
vedėjas
asignavimai, asignavistudijų institucijų titucijoms ūkio sub- 2. Atliktų paraiškų ekspertinių vertini- 140
I–III
jektų
MTEP
užsakymų valdytoja – Lietuvykdomus ūkio
mų skaičius
mų vykdymui remti
vos Respublikos šviesubjektų MTEP
3. Finansuotų institucijų skaičius
16
II–IV
timo ir mokslo ministeužsakymus
4. Suteiktų konsultacijų, siekiant page- 30
I–IV
rija (toliau – ŠMM)
rinti paraiškų kokybę, skaičius
5. Parengtų ataskaitų apie paskirtas lė- 1
I
šas skaičius
1. Programos „Eure- 1. Paskelbtų nacionalinių kvietimų tei- 2
MITA Tarptautinių II, III
12-01-02-03-04.
282 136
programų skyriaus
valstybės biudžeto
Užtikrinti tarptau- ka“ administravimas kti paraiškas skaičius
vedėjas
asignavimai, asignavitinių Lietuvos susi2. Suteiktų konsultacijų projektų vyk50
I–IV
mų valdytoja – ŠMM)
tarimų ir įsipareidytojams ir interesantams skaičius
gojimų MTEP sri3. Finansuotų projektų vykdytojų skai- 10
II–IV
tyje vykdymą bei
čius
dalyvavimą
4. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaitarptautinėse
čius:
MTEP programose
4.1. paskelbtų informacinių pranešimų 3
II–IV
MITA interneto svetainėje skaičius
4.2. pristatytų pranešimų renginių metu 5
I–IV
skaičius
2. Programos „Euros- 1. Paskelbtų nacionalinių kvietimų tei- 2
MITA Tarptauti- III–IV
300 000
tars“ ir „Eurostars 2“ kti paraiškas skaičius
nių programų
(valstybės biudžeto
administravimas
skyriaus vedėjas
asignavimai, asigna2. Suteiktų konsultacijų projektų vyk40
I–IV
vimų valdytoja –
dytojams ir interesantams skaičius
ŠMM)
3. Finansuotų projektų vykdytojų skai- 7
I–IV
čius
4. Atliktų patikrų vietoje skaičius
3
II, IV
5. Įgyvendintų sklaidos priemonių skai- 5
I–IV
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čius:
- pristatytų pranešimų renginių metu
skaičius
6. Sukurtų inovatyvių produktų skaičius 2
3. ES 7-osios bendro- 1. Iš dalies finansuotų projektų skai24
sios mokslinių tyričius
mų, technologijų plėt- 2. Suteiktų konsultacijų projektų vyk10
ros ir demonstracinės dytojams ir interesantams skaičius
veiklos 2007–2013
metų programos
(7BP) administravimas
4. Programos „Hori- 1. Sudarytų sutarčių dėl Lietuvos atsto- 10
zontas 2020“ admivų ir ekspertų veiklos programos „Honistravimas
rizontas 2020“ komitetuose skaičius*
2. Suteiktų konsultacijų skaičius
150
3. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius:
3.1. pristatytų pranešimų renginių metu 10
skaičius
3.2. paskelbtų naujienų MITA svetainė- 10
je ir portale h2020.lt skaičius
4. Vykdomų programos „Horizontas
1
2020“ nacionalinių atstovų tinklo projektų skaičius
5. Padidėjęs Lietuvos pareiškėjų daly10
vavimas programoje (procentais)
5. Programos „Hori- 1. Finansuotų paraiškų rengėjų, siekiant 12
zontas 2020“ paraiškų paskatinti Lietuvos bendradarbiavimą
rengimo finansavisu Baltijos šalimis, skaičius*
mas, įskaitant schemą 2. Parengtų dokumentų skaičius
1
„Baltic Bonus“
3. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius:
3.1. pristatytų pranešimų renginių metu 2

MITA Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

IV
I–IV

–

I–IV

MITA Tarptautinių I–IV
programų skyriaus
vedėjas
I–IV

–

I–IV
I–IV
I–IV

IV
MITA Tarptautinių III–IV
programų skyriaus
vedėjas
I

II, IV

–
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skaičius
3.2. paskelbtų informacinių pranešimų
MITA interneto svetainėje ir portale
h2020.lt skaičius
6. NASA tarptautinių 1. Parengtų dokumentų skaičius
stažuočių programos 2. Paskelbtų kvietimų dalyvauti stažuoadministravimas
čių programoje skaičius
3. Finansuotų stažuočių skaičius*
7. Parama tyrėjų ke- 1. Finansuotų tyrėjų kelionių skaičius*
lionėms
2. Finansuotų Lietuvos atstovų Europos
technologijų platformose kelionių skaičius*
1. Valstybės užsaky- 1. Parengtų dokumentų skaičius
12-01-02-03-06.
Užtikrinti progra- mų priemonės įgy2. Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
minį – konkursinį vendinimas
skaičius
MTEP finansavimą
3. Suteiktų konsultacijų, siekiant pageįgyvendinant plėtrinti parengtų paraiškų kokybę, skaičius
ros programas ir
4. Atliktų ekspertinių vertinimų skaikitų mokslinių tyčius
rimų projektus
5. Finansuotų projektų skaičius
6. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius:
6.1. surengtų informacinių dienų skaičius
6.2. paskelbtų informacinių pranešimų
MITA interneto svetainėje skaičius
2. Valstybinių mokslo 1. Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
ir studijų institucijų
skaičius
laboratorijų akredita- 2. Suteiktų konsultacijų skaičius
cija
3. Finansuotų projektų skaičius
4. Surengtų informacinių dienų, siekiant paskatinti laboratorijų akreditaci-

1

IV

1
2

MITA Tarptautinių I
programų skyriaus II
vedėjas

2
15
3

IV
MITA Tarptautinių I–II
programų skyriaus I–II
vedėjas

1
1

MITA MTEP pro- I
gramų skyriaus
II
vedėjas

50

I–IV

30

II

10

III–IV

1

II

1

II

1
50
10
1

MITA MTEP pro- I
gramų skyriaus
vedėjas
I–IV
IV
II

–

–

444 000 (valstybės
biudžeto asignavimai,
asignavimų valdytoja –
ŠMM)

250 000 (valstybės
biudžeto asignavimai,
asignavimų valdytoja –
ŠMM)
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3. Ekspertinės veiklos
administravimas

4. Atviros prieigos
centrų (toliau – APC)
reglamento įgyvendinimas
5. Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veiklų vertinimas
6. Jungtinių studijų,
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų
iniciatyvų įgyvendinimo aprašo įgyvendinimas
7. Tyrėjų gebėjimų
komercializuoti tyrimo rezultatus skatinimas
8. MTEP rezultatų

ją, skaičius
1. Surengtų Technologinės plėtros komiteto posėdžių skaičius
2. Surengtų ekspertų tarybų posėdžių
skaičius
3. Surengtų MTEP vertinimo ekspertų
grupės posėdžių skaičius
4. Surengtų ekspertų grupių posėdžių
skaičius
5. Įvertintų dokumentų skaičius
1. Administruojamų APC registrų skaičius
2. Pateiktų išvadų dėl APC veiklos
veiksmingumo skaičius
1. Įvertintų paraiškų skaičius
2. Suteiktų konsultacijų skaičius
3. Surengtų konsultacinių vizitų įmonėse skaičius

4
10

MITA MTEP pro- I–IV
gramų skyriaus
vedėjas
I–IV

6

I–IV

8

I–IV

250
1

I–IV
I–IV

59 290 (valstybės biudžeto asignavimai,
asignavimų valdytoja –
ŠMM)

MITA Inovacijų
paramos ir technologijų perdavimo I–IV
skyriaus vedėjas

–

10
30
2

MITA MTEP pro- I–IV
gramų skyriaus
I–IV
vedėjas
II, III

–

Įvertintų jungtinių iniciatyvų skaičius
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MITA MTEP pro- IV
gramų skyriaus
vedėjas

–

1. Parengtų dokumentų skaičius
2. Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
skaičius
3. Finansuotų projektų skaičius
1. Parengtų dokumentų skaičius

1
1

MITA MTEP pro- I
gramų skyriaus
II
vedėjas

10
1

III
MITA MTEP pro- I

300 000
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŠMM)

22

250 000

15

12-01-02-04-01.
Remti mokslo ir
studijų institucijų
iniciatyvas kuriant
mokslui imlias
įmones

komercinimo pagrindu įsteigtų įmonių
mobilumo bei akseleravimo užsienyje
priemonės vykdymas
1. MTEP rezultatų
komercinimo priemonės įgyvendinimas

2. Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
skaičius
3. Akseleruojamų įmonių skaičius

1

1. Suteiktų konsultacijų skaičius

50

6

gramų skyriaus
vedėjas

I
II–IV

MITA MTEP pro- I–IV
gramų skyriaus
I–II
vedėjas
I–II
I, IV

2. Finansuotų projektų skaičius
15
3. Atliktų patikrų skaičius
5
4. Įgyvendintų sklaidos priemonių skai- 2
čius:
surengtų projektų rezultatų pristatymo
renginių skaičius
5. Parengtų dokumentų skaičius
1
I
6. Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
1
I
skaičius
7. Finansuotų projektų skaičius*
10
II–IV
10.05. ŠMM MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR STUDIJŲ SISTEMOS MODERNIZAVIMO PROGRAMA
MITA projekto
Projekto trukŽmogiškųjų išteklių 1. Valstybės projekto
„Eureka“ vykdymas
vadovas
mė
plėtros veiksmų
2011 08 03 –
programos 3 priori2015 08 31
teto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“
1. Finansuotų mokslo ir studijų institu- 8
I–III
VP1-3.1-ŠMM-06-V
cijų vykdomų „Eureka“ projektų skaipriemonės „MTTP
čius
kokybė ir ekspertų
2. Surengtų informacinių dienų skaičius 2
I–III
rengimas“ vykdy3. Atliktų patikrų vietoje skaičius
6
I–III
mas
4. Surengtų mokymų skaičius
1
I–III
5. Atliktų ekspertinių vertinimų skai20
I–III
čius
6. Parengtų metodinių medžiagų skai1
I–III
čius

(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŠMM)

130 329
(valstybės biudžeto
asignavimai, asignavimų valdytoja – ŠMM)

Projekto vertė
1 832 996

376 700
(projektų finansavimui,
ES struktūrinių fondų
lėšos, asignavimų valdytoja – ŠMM)

16
7. Dalyvavimo nacionalinių programos
„Eureka“ koordinatorių ir aukšto lygio
pareigūnų posėdžiuose skaičius

2

2. Valstybės projekto
„Mokslo ir tyrimų
atvira prieiga (MITAP)“ įgyvendinimas

I–III

MITA projekto
vadovas

1. APC dirbančių ir juos aptarnaujančių 30
asmenų skaičius
2. Parengtų APC viešinimo planų skai- 1
čius
3. Sukurtų ir administruotų MTTP veik- 1
los rezultatų sistemų (integruojant APC
registrą) skaičius

Projekto truk- Projekto vertė
mė
1 158 480
2012 12 28 –
2015 08 28
I–III
561 800
(ES struktūrinių fondų
lėšos, asignavimų valI–III
dytoja – ŠMM)
I–III

3. Dalyvavimas partProjekto vykdyto- Projekto truk- Projekto vertė 422 969
nerio teisėmis įgyjas - valstybinis
mė
vendinant valstybės
mokslinių tyrimų 2013 09 27 –
projektą
institutas Fizinių ir 2015 03 27
SOI (Silicon on Insutechnologijos
lator) Planarinių sumokslų centras
bbanginių struktūrų
Įvykdytų viešinimo veiklų skaičius:
MITA MTEP pro- I
2 900
optiniams biojutikgramų
skyriaus
(ES struktūrinių fondų
1. Paskelbtų pranešimų spaudai skai1
I
liams tyrimai bei šioje
vedėjas
lėšos, asignavimų valčius
srityje dirbančių
dytoja – ŠMM)
2. Paskelbtų straipsnių skaičius
1
I
mokslininkų ir kitų
tyrėjų tarptautinio
3. Surengtų renginių skaičius
1
I
konkurencingumo
ugdymas (SOIbio)
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS ASIGNAVIMAI
MITA projekto
Projekto truk- Projekto vertė 123 465
Ekonomikos augi- Projekto „E. mokslo
pažangių elektroninių
vadovas
mė
mo veiksmų pro2011 08 01 –
gramos 3 prioriteto paslaugų ir E. mokslo
vartų sukūrimas“ įgy2015 06 30
„Informacinė vivendinimas
suomenė visiems“
1. Įvykdytų viešinimo veiklų skaičius:
851 300
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priemonė Nr. VP23.1-IVPK-14-K
„Pažangios elektroninės paslaugos“

2014-2020 m. ES
fondų investicijų
veiksmų programos
prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros
ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimui skirtų priemonių vykdymas

1.1. Sukurtų E. mokslo vartų logotipų
skaičius

1

II

1.2. Įrengtų nuolatinių aiškinamųjų
stendų skaičius
1.3. Surengtų projekto viešinimo renginių tikslinėms grupėms (fiziniams ir
juridiniams asmenims, kurie būtų potencialūs MTEP informacinės sistemos
elektroninių paslaugų gavėjai) skaičius
1.4. Parengtų dalomųjų medžiagų skaičius (vnt.)
2. Sukurtų ir įdiegtų MTEP informacinių sistemų skaičius

1

III

3

II, III

1000

III

1

III

(ES struktūrinių fondų
lėšos, asignavimų valdytojas – Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
1. Priemonės „MTEP
MITA MTEP proPriemonei numatyta
rezultatų komercinigramų skyriaus
skirti 13 032 900
mo ir tarptautiškumo 1. Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
vedėjas
1
III
0
skatinimas“ įgyvendi- skaičius
(ES struktūrinių fondų
nimas
lėšos, asignavimų val2. Finansuotų projektų skaičius
50
IV
dytoja – ŠMM)
2. Valstybės projekto,
MITA Inovacijų
Planuojama projekto
skirto mokslininkų ir
paramos ir technovertė 3 475 440
kitų tyrėjų gebėjimų 1. Parengtų ir pateiktų finansavimo pa- 1
logijų perdavimo IV
0
komercinti MTEP
skyriaus
vedėjas
raiškų skaičius
(ES struktūrinių fondų
rezultatus stiprinimui;
lėšos, asignavimų val2. Įgyvendintų sklaidos priemonių skai- 2
IV
žinių, inovacijų ir
dytoja – ŠMM)
čius
technologijų perdavimo skatinimui;
MTEP prekės ženklo
rinkodaros organizavimui, vykdymas
3. Valstybės projekto
MITA Tarptautinių Planuojama
Planuojama projekto
„TYKU 2“ vykdymas
programų skyriaus projekto truk- vertė 1 304 140
vedėjas; MITA
mė 36 mėn.
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4. Lietuvos atstovo
(liaison) Briuselyje
biuro veikla*
*jei bus patvirtinta
5. Sumanios specializacijos krypčių plėtros ir jų prioritetų
įgyvendinimo koordinavimo, nuolatinės
analizės ir poveikio
vertinimo tvarkos
aprašo įgyvendinimas

1. Parengtų ir pateiktų finansavimo paraiškų skaičius
2. Apmokytų tyrėjų skaičius
3. Apmokytų administratorių skaičius
4. Finansuotų tyrėjų kelionių skaičius
5. Finansuotų Lietuvos atstovų Europos
technologijų platformose kelionių skaičius
6. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius (internetinio portalo h2020.lt techninis palaikymas ir administravimas)
Parengtų dokumentų skaičius

1

1

MITA projekto
vadovas

1. Parengtų ir patvirtintų aprašo įgyvendinimo metodikų skaičius
2. Parengtų sumanios specializacijos
įgyvendinimo fasilitavimo finansavimo
koncepcijų skaičius
3. Parengtų sumanios specializacijos
įgyvendinimo finansavimo paraiškų
skaičius

1

MITA direktoriaus I
pavaduotojas, MITA Inovacijų pa- II
ramos ir technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas
III

1. Projekto „E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E.
mokslo vartų sukūri- Parengtas investicinis projektas ir pamas“ II etapas*
raiška ES struktūrinių fondų paramai
*jei bus patvirtinta
gauti

projekto vadovas

III

20
20
20
5

III–IV
III–IV
III–IV
III–IV

1

III–IV

1

1

1

III–IV

50 000
(ES struktūrinių fondų
lėšos, asignavimų valdytoja – ŠMM)

70 000
(ES struktūrinių fondų
lėšos, asignavimų valdytoja – ŠMM)
–

Planuojama
Projekto vertė
projekto truk- 1 158 500
mė 36 mėn.
MITA projekto
III
0
vadovas
(ES struktūrinių fondų
lėšos, asignavimų valdytojas –Susisiekimo
ministerija)
Asignavimai iš viso 6 126 555
Iš jų:
Valstybės biudžeto lėšos 3 715 245 (priemonių

19
vykdymas),
498 610 (administravimo išlaidos)
ES struktūrinių fondų ir Bendrojo finansavimo lėšos 1 912 700
Metiniai asignavimai, iš viso 13 988 375
___________________________

