INOČEKIAI
KAS TAI?

FINANSAVIMO TIKSLAS

€
PRIEMONĖ „INOČEKIAI“ SKIRTA INOVACINĘ VEIKLĄ PRADEDANTIESIEMS
AR VYKDANTIEMS JURIDINIAMS ASMENIMS,
pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę ﬁnansinę paramą
paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti ar vykdyti veiklą pagal
programos „Horizontas 2020“ priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapą

SKATINTI VERSLĄ IR MOKSLĄ UŽMEGZTI PIRMINIUS KONTAKTUS,
tęsti jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės
plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti teikiamomis galimybėmis

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

PAREIŠKĖJAI

TECHNINIŲ GALIMYBIŲ STUDIJOS
vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP

PROJEKTAI
turintys Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą („Seal of
Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ
instrumentas“

MTEP PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

JURIDINIAI ASMENYS
(išskyrus mokslo ir studijų institucijas)

PARTNERIAI
PARTNERIAI NEGALIMI

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS
TĘSTINĖ PROJEKTŲ ATRANKA

PLANUOJAMA KVIETIMO FINANSAVIMO SUMA
1 KVIETIMAS
pradedantiesiems inovatoriams

€

2 KVIETIMAS
brandiesiems inovatoriams

€

3 KVIETIMAS
turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą

€

Projektas „Technologijų ir inovacijų populiarinimas“.
Finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

INOČEKIAI
DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI SKIRTI FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA:
Techninė
galimybių
studija

€

pradedantiesiems
inovatoriams iki

€

brandiesiems
inovatoriams iki

€

Moksliniai
tyrimai

pradedantiesiems
inovatoriams iki

€

brandiesiems
inovatoriams iki

€

Eksperimentinė
plėtra

pradedantiesiems
inovavotriams iki

€

brandiesiems
inovatoriams iki

€

KAI VEIKLĄ VYKDO PAREIŠKĖJAS TURINTIS KOKYBĖS ŽENKLO („SEAL OF EXCELLENCE“) SERTIFIKATĄ

JEIGU PROJEKTU VYKDOMOS MTEP VEIKLOS, FIKSUOTOSIOS SUMOS
ATITINKAMAI PAGAL PAREIŠKĖJUS IR VEIKLAS YRA SUMUOJAMOS

PRADEDANTYSIS INOVATORIUS

paraiškos registravimo dieną vykdantis veiklą < 1 metus
veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos
pateikimo yra > 3 000 Eur.
ARBA:
neturintis patirties MTEP srityje
metinės veiklos pajamos per paskutinius ﬁnansinius metus iki
paraiškos pateikimo yra > 3 000 Eur.

BRANDUSIS INOVATORIUS

pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje
dieną vykdantis veiklą > 1 metus
turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros
(toliau – MTEP) srityje
metinės veiklos pajamos per paskutinius ﬁnansinius metus iki
paraiškos pateikimo yra > 10 000 Eur.

Projektas „Technologijų ir inovacijų populiarinimas“.
Finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

