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MTEP atsinaujinančių išteklių energetikos
sektoriuje
Priemonės finansavimo tikslas – skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą kuriant
ar tobulinant MTEP produktus ir skatinti privačias investicijas į MTEP veiklas
atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.
Energetikos sektorius – energetikos sritis, apimanti vieną iš energijos rūšių ar
energijos išteklių: elektros energiją, branduolinę energiją, šilumos energiją, vėsumos
energiją, atsinaujinančių išteklių energiją ar gamtines dujas, kietąjį kurą, naftą, naftos
produktus.
Atsinaujinančių išteklių energija – energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių:
vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų
energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo
įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas
technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija.

KAIP ĮGYVENDINSIME?
ĮGYVENDINIMO MECHANIZMAS

Vykdančioji institucija

Remiamos veiklos
Projektai, jų atranka

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

Konkursas (1.237.500,00 Eur).

Partneriai

Lietuvos Respublikoje veikiantys privatūs juridiniai
asmenys, atitinkantys labai mažos, mažos, vidutinės
įmonės statusą.

Galimi pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis
labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės statusą, sudaręs
su Lietuvos mokslo ir studijų institucija jungtinės veiklos sutartį ar kitą
lygiavertį susitarimą.

KADA ĮGYVENDINSIME IR KO SIEKIAME
ĮGYVENDINIMO TERMINAI, TIKSLAS, REZULTATAS, RODIKLIAI
Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą kuriant ar tobulinant MTEP produktus ir skatinti
privačias investicijas į MTEP veiklas atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

500 tūkst.
Eur

Didžiausia skiriama suma projektui

3

Ne mažiau finansuotų
ir įgyvendintų
projektų

Kvietimas teikti paraiškas:
Nuo 2020 m. gruodžio 15 d. 09:00 iki 2021 m. vasario 15 d. 23:59 val.
Projektų įgyvendinimas:
12 mėn. (atskirais atvejais gali būti pratęsta iki 12 mėn.).

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI (I)
Tinkamų finansuoti išlaidų
kategorijos

Reikalavimai (I)

Reikalavimai (II)

Išlaidos personalui;

Išlaidos projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams,
technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams.

Šias išlaidas gali sudaryti ne
daugiau kaip 5 (penki) visos
darbo dienos ekvivalentai.

Išlaidos naujo ilgalaikio turto
įsigijimui (tinkamos išlaidos
nusidėvėjimas arba
amortizacija);

MTEP veikloms vykdyti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos yra
tinkamos, jei planuojama įsigyti įranga nėra viešai prieinama
atviros prieigos principu veikiančiose MTEP infrastruktūrose
arba viešai prieinamos įrangos pajėgumų nepakanka
veiksmingai vykdyti projekto veiklas arba įrangos
panaudojimo galimybės kitaip apribotos.

Finansinės paramos dalis,
skiriama įrangos išlaidoms,
negali viršyti 40 procentų
visų paraiškos teikėjo
numatytų tinkamų tiesioginių
išlaidų.

Išlaidos medžiagoms,
priemonėms ir panašiems
produktams (prekėms);

MTEP veikloms vykdyti būtinų medžiagų, priemonių ir
panašių produktų (prekių) įsigijimas.

Išlaidos pagal paslaugų
sutartis;

Gali būti perkamos tik tos paslaugos, kurios papildo
tiesiogines projekto veiklas ir be jų nebūtų pasiektas projekto
rezultatas.

Netiesioginės išlaidos, kurios
negali viršyti 10 procentų nuo
gautos finansinės paramos
sumos.

-

-

Išlaidų pagal paslaugų
sutartis tiesioginėms
veikloms vykdyti suma negali
viršyti 20 procentų projekto
tiesioginių išlaidų.
Negali viršyti 10 procentų
nuo gautos finansinės
paramos sumos.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI (II)
Galimas bazinės finansuojamosios dalies
padidinimas, bet ne daugiau nei iki 80 procentų
tinkamų finansuoti išlaidų

Bazinė
finansuoj Padidinama
vidutinėms
amoji
įmonėms
dalis

Eil. Nr.

MTEP veikla

1.

Pramoniniai
tyrimai

50 proc.

2.

Bandomoji
taikomoji
veikla
Galimybių
studijos

25 proc.

3.

50 proc.

10
procentinių
punktų
10
procentinių
punktų
10
procentinių
punktų

Didžiausia galima
finansuojamoji dalis
atsižvelgiant į valstybės
pagalbos gavėjo statusą

Padidinama labai
mažoms ir mažoms
įmonėms

Padidinama, jei atitinka
Bendrojo bendrosios
išimties reglamento 25
straipsnio 6 dalies b punkte
nurodytas sąlygas

Didelė
įmonė

Vidutinė
įmonė

20 procentinių
punktų

15 procentinių punktų

65 proc. 75 proc. 80 proc.

20 procentinių 15 procentinių punktų
punktų

40 proc. 50 proc. 60 proc.

20 procentinių punktų

50 proc. 60 proc. 70 proc.

Labai
maža ir
maža
įmonė

KITI REIKALAVIMAI
• Projekto paraiškos teikėjas ir partneris turi vykdyti veiklą energetikos sektoriuje.
• Projekto veiklos negali būti baigtos įgyvendinti iki projekto paraiškos pateikimo vykdančiajai institucijai dienos;
• Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo finansinės paramos sutarties
sudarymo dienos.
• Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.
• Projekto paraiškos pateikimo metu projekto veiklos turi atitikti ne žemesnį negu 3 mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės
plėtros
etapą
„Koncepcijos
įgyvendinamumo
įrodymas/patvirtinimas“
pagal
Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.
• Turi būti pagrįstas projektu kuriamo produkto technologinis naujumas ir inovatyvumas, planuojami
technologiniai pasiekimai.
• Turi būti pagrįstas projekto įgyvendinimo metu planuojamo sukurti produkto komercinis potencialas, rinka.
• Projektas turi būti įgyvendinamas su partneriu.
• Paramos gavėjas, pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymu, jeigu jis yra perkančioji organizacija. Jeigu paramos gavėjas (partneris) nėra perkančioji organizacija
pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vykdydamas pirkimus, kurių vertė yra iki 58 000 Eur
(penkiasdešimt aštuonių tūkstančių eurų) be pirkimo pridėtinės vertės mokesčio, vadovaujasi skaidrumo,
lygiateisiškumo, nediskriminavimo principais, o vykdydamas pirkimus, kurių vertė viršija 58 000 Eur
(penkiasdešimt aštuonis tūkstančius eurų) be pirkimo pridėtinės vertės mokesčio, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.947 straipsnio „Viešo konkurso paskelbimas“ reikalavimais.

Vertinimo kriterijai
Paraiškos vertinimo
kriterijaus pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Vertinimo skalė:
1.1. projekto veiklos pradedamos projekto dalyviams jau turint MTEP etapų klasifikacijos 5 etapo veiklos
rezultatus – skiriama 10 balų;
1.2. projekto veiklos pradedamos projekto dalyviams jau turint MTEP etapų klasifikacijos 4 etapo veiklos
rezultatus – skiriami 5 balai;
1.3. projekto veiklos pradedamos projekto dalyviams jau turint MTEP etapų klasifikacijos 3 etapo veiklos
rezultatus – skiriama 0 balų.
2.Kuriamo
produkto Vertinimo skalė:
naujumas/inovatyvumas,
2.1. moksliniai pasiekimai yra labai reikšmingi, pateikti nauji technologiniai sprendimai, galintys turėti įtakos visos
planuojami
technologiniai technologijų srities plėtrai; kuriamas Produktas remiasi naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, yra naujas ir
pasiekimai
žymiai geresnis nei alternatyvūs sprendimai – skiriama iki 10 balų;
2.2. moksliniai pasiekimai nėra labai reikšmingi, jų rezultatai bus pritaikyti tik projekto dalyvių veikloje; kuriamas
Produktas remiasi mokslinių tyrimų rezultatais, jis geresnis nei alternatyvūs sprendimai – skiriama iki 5 balų;
2.3. moksliniai pasiekimai neturės įtakos projekto dalyvių veiklai; nebus sukurtas naujas ar reikšmingai
pagerintas produktas – skiriama 0 balų.
1. MTEP etapas, kuriuo
pradedamas projektas

3. Planuojamo
Vertinimo skalė:
sukurti produkto komercinis 3.1. projekto metu numatomas vystyti Produktas turi didelį komercinį potencialą, didelę ir (ar) augančią
potencialas, rinka
potencialią rinką su ribota konkurencija; projekto dalyviai jau užima rinkos dalį ar yra tinkamai pasirengę ją užimti
– skiriama iki 10 balų;
3.2. projekto metu numatomas vystyti Produktas turi ribotą komercinį potencialą ir potencialią rinką, konkurencija
joje didelė; projekto dalyviai yra pasirengę užimti rinkos dalį – skiriama iki 5 balų;
3.3. projekto metu numatomas vystyti Produktas neturi komercinio potencialo ir potencialios rinkos, konkurencija
joje didelė; projekto dalyviai nėra pasirengę užimti rinkos dalies – skiriama 0 balų.
4.Projektą
planuojama Vertinimo skalė:
įgyvendinti su partneriu, 4.1. bent vienas projekto partneris yra įmonė, įsteigta komercinti mokslo ir studijų institucijoje(-ose) sukurtus
įsteigtu mažiau nei 12 mėn., MTEP rezultatus ir kuri veikia mažiau nei 12 mėn. iki paraiškos Agentūrai pateikimo dienos, – skiriami 5 balai;
iki
paraiškos
Agentūrai 4.2. nei vienas projekto partneris nėra įmonė (pumpurinė įmonė, startuolis), įsteigta komercinti mokslo ir studijų
pateikimo dienos
institucijoje (-ose) sukurtus MTEP rezultatus ir kuri veikia mažiau nei 12 mėn. iki paraiškos Agentūrai pateikimo
dienos, – skiriama 0 balų.
5. Projekte numatomo
Vertinimo skalė:
pasiekti rezultato atitiktis
6.1. projekte numatomas pasiekti rezultatas atitiks MTEP etapų klasifikacijos 7 arba vėlesnį etapą – skiriami 5
MTEP etapų klasifikacijos
balai;
etapams
6.2. projekte numatomas pasiekti rezultatas atitiks MTEP etapų klasifikacijos 6 etapą – skiriama 0 balų.

Minimali privaloma surinkti balų suma 20

Didžiausias
galimas
kriterijaus
balas
10

10

10

5

5
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