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KAS YRA EUREKA?
EUREKA – decentralizuotas tarpvyriausybinis Europos inovacijų
paramos tinklas, jungiantis 41 Europos valstybę, įskaitant Europos
Komisiją. EUREKA bendradarbiauja su Pietų Korėja partnerystės
pagrindu bei Kanada, Pietų Afrika, Argentina ir asocijuotos sutarties
pagrindu.
EUREKA programa skatina Europos šalių mokslo ir studijų institucijų
bei verslo įmonių bendradarbiavimą per bendrus kartu vykdomus
EUREKA projektus, kurių metu yra sukuriamas kokybiškai naujas
produktas, procesas ar paslauga, konkurencingi pasaulinėje rinkoje.

EUREKA PROJEKTAI
kadangi „Eureka “ projektai yra vykdomi remiantis kelių šalių
bendradarbiavimu, naujiems gaminiams atsiveria platesnė rinka, o jų
techninės savybės tenkina aukščiausius reikalavimus

dėl darbo pasidalijimo sumažėja projektavimo
ir gamybos parengimo išlaidos

vyksta tarptautinis projektų vertinimas
ir valdymas
„Eureka“ projektai orientuoti į rinką
pažangios technologijos perimamos, vystomos ir įsisavinamos
Lietuvoje mažiausiais kaštais

REIKALAVIMAI PROJEKTAMS
✓ Projektai teikiami sumanios specializacijos programos kryptyse pagal
kvietimus

➢ Projektų vykdytojai yra - mokslo ir studijų institucijos (pareiškėjai ir
partneriai) ir tyrimus vykdantys privatieji juridiniai asmenys (partneriai)
➢ Projektuose turi bendradarbiauti bent dvi EUREKA valstybių narių
organizacijos, esančios skirtingose valstybėse.
✓ Gaminiai, procesai ar paslaugos, sukurti projekto eigoje, turi būti
konkurencingi pasaulinėje rinkoje
✓ Iš bendradarbiavimo projektų dalyviai turi gauti naudos: ar tiesioginės
finansinės ir/ar netiesioginės nematerialiosios
✓ Spartesnio produkto patekimo į rinką siekiama apjungiant du finansavimo
šaltinius: privatų (nuosavą) ir valstybinį

EUREKA PROJEKTŲ TIPAI

• Tinkliniai (networking) inovaciniai projektai;
• Strateginės iniciatyvos:
• skėčiai,
• klasteriai.

Inovaciniai projektai, generuojami klasterių viduje –
klasteriniai projektai.

SMART KLASTERIS (1)
2018 m. birželio mėn. Lietuva prisijungė prie EUREKA SMART
klasterio.
Pažangios gamybos klasteris SMART yra EUREKA programos
iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas – skatinti verslo įmonių
dalyvavimą tarptautiniuose, į rinką orientuotose, mokslinių tyrimų ir
inovacijų projektuose.
SMART apima įvairias technologijų temas:

pažangios gamybos procesus,
išmaniąsias gamybos sistemas,
skaitmenizuotus sprendimus,
dirbtinį intelektą (žmogaus ir mašinos sąveiką),
tvarią gamybą,
į klientą orientuotą gamybą.

SMART KLASTERIS (2)
Projektuose sukurtų sprendimų ir technologijų taikymo sritys yra
labai įvairios, tai:
automobilių,
kosmoso pramonė,
geležinkeliai,
plataus vartojimo prekės,
įvairūs pramonės komponentai.
Kvietimai dviejų pakopų (https://www.smarteureka.com/en/):

EUREKA PARAIŠKOS
Nuo 2017 m. EUREKA projektų finansavimas Lietuvoje yra vykdomas iš 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų lėšų
Nacionalinių EUREKA paraiškų rengimą ir teikimą reglamentuoja 2019 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1537
ŠMSM patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės
„MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 5

Pagal Aprašą remiama veikla – MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų moksloverslo MTEP projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą)
Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama

projektų konkurso dviem etapais būdu. 2020 m.
numatomas dar vienas kvietimas.

•

I konkurso etapas: ekspertinis paraiškos vertinimas
pagal specialiuosius ir prioritetinius kriterijus.

•

II konkurso etapas: projekto biudžeto sudarymas, teikiama esant EUREKA projekto patvirtinimui
aukšto lygio pareigūnų posėdyje.

PIRMAS KVIETIMAS
Paraiškų pateikimo terminai:
• Pirmas etapas – 2020 – 01 - 30 16:30
• Antras etapas - 2020 – 04 - 20 16:30
• Preliminari kito kvietimo data: 2020 – 03 – 16
Terminas: 2020 – 04 - 27

EUREKA PROJEKTŲ TINKAMUMO KRITERIJAI
Dalyvavimo paraiškos gali būti teikiamos, jei įgyvendinti
pagrindiniai projektų tinkamumo kriterijai:
projektas yra nekarinės paskirties
projektą kartu vykdo ne mažiau kaip du nepriklausomi partneriai iš
skirtingų „Eureka“ tinklo valstybių narių

Lietuvos dalyvių projekto veiklų vykdymo išlaidos ne LR negali viršyti
15 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos

projekto tikslas yra sukurti produktą, procesą, paslaugą
projekto trukmė yra ne ilgesnė negu 36 mėnesiai nuo dotacijos sutarties
pasirašymo dienos, nenumatytais atvejais projektas gali būti pratęstas iki 6 mėn.
Lietuvos partnerių dalis projekte negali būti didesnė kaip 75 proc. viso planuojamo
projekto biudžeto (su tarptautinių partnerių dalimis) ar mažesnė nei 25 proc.

TINKAMI LIETUVOS DALYVIAI

Pareiškėjai
• Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (MSI)

Partneriai
• privatieji juridiniai asmenys (privaloma
sąlyga) ir MSI. Lietuvos privačiam
juridiniam asmeniui turi tekti ne mažiau kaip
30% projekto biudžeto (Lietuvos dalies)

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS
Projekto partneriai (Lietuvos ir ES) privalo sudaryti tarpusavyje
bendradarbiavimo sutartį, kur turi būti aiškiai išdėstyti sutarties šalių
įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

nurodytas kiekvienos sutarties šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą,
kokias veiklas vykdys kiekviena šalis,
teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų,
projekto rezultatai,
Rodikliai,
intelektinės nuosavybės pasidalijimas,
nuosavybės naudojimas, valdymas ir disponavimo ja teisės bei tvarka ir kiti susiję
klausimai,
✓ viešos rezultatų sklaidos būdai,
✓ šalių atsakomybė,

✓ įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių (Aprašo 21
p.),
✓ Kita

Bendradarbiavimo sutartį pasirašo visi, įskaitant tarptautinius,
partneriai

SPECIALIEJI ATRANKOS KRITERIJAI (1)
Projektų atrankos kriterijai:
❖ Specialieji
❖ Prioritetiniai
Specialieji projektų atrankos kriterijai:
1. EUREKA projektas turi atitikti bent vieną Sumaniosios specializacijos
programos prioriteto įgyvendinimo tematiką (www.sumani2020.lt). Prioritetai:
➢ Agroinovacijos ir maisto technologijos
➢ Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
➢ Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
➢ Energetika ir tvari aplinka
➢ Išmanusis, netaršus, susietas transportas
➢ Informacinės ir ryšių technologijos
➢ Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

Sumani specializacija: Tematikos (1)
1. paskirstytojo ir centralizuoto generavimo, tinklų ir efektyvaus energijos vartojimo sistemos sąveikumo stiprinimas;

Energetika ir tvari aplinka

2. esamų ir naujų galutinių vartotojų poreikių tenkinimas, energijos vartojimo efektyvumo, išmanumo stiprinimas;

Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos

1. molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai;

3. atsinaujinančiųjų biomasės ir saulės energijos išteklių panaudojimo ir atliekų perdirbimo energijai gauti plėtra.

2. pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai;
3. pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

Agroinovacijos ir maisto
technologijos

Nauji gamybos procesai,
medžiagos ir
technologijos

1. tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugus maistas;
2. beatliekis biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus.

1. fotoninės ir lazerinės technologijos;
2. pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos;
3. lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologijos.

Sumani specializacija: Tematikos (2)

Išmanusis, netaršus,
susietas transportas

1. išmaniosios transporto sistemos;

Informacinės ir ryšių
technologijos

1. dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys;
2. daiktų internetas;
3. įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas;
4. kibernetinis saugumas;
5. finansinės technologijos ir blokų grandinės.
.

Įtrauki ir kūrybinga
visuomenė

2. tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos (modeliai).

1. modernios ugdymosi technologijos ir procesai;
2. dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos ir produktai;
3. socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės vystymo produktams ir paslaugoms kurti, novatoriški verslo
modeliai;
4. lanksčiosios ir taikomosios procesų valdymo technologijos.

SPECIALIEJI ATRANKOS KRITERIJAI (2)
2. EUREKA projekto pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių,
atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką.
3. Projektą įgyvendinantis pareiškėjas ir partneris turi turėti
MTEP infrastruktūrą, skirtą vykdyti MTEP veiklą srityje,
atitinkančioje planuojamu projektu įgyvendinamą
Sumaniosios specializacijos programos prioritetą.
4. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos
Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo
įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane numatytą
politinę sritį „Inovacijos“.
Atitikimas specialiesiems atrankos kriterijams pateikiamas
kartu su paraiška kaip priedas Nr.4.

PRIORITETINIAI ATRANKOS KRITERIJAI
1. MTEP rezultatų parengtis komercinimui / rezultato naujumas
– maks. 20 balų. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius
– 4.
2. Projektą įgyvendinančio pareiškėjo ir partnerio (-ių) patirtis ir
intelektinis potencialas pasirinktoje projekto tematikoje maks. 40 balų. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius –
30.
3. Projekto rezultato komercinimo strategijos kokybė– maks. 40
balų. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius – 15.

Bendra suma – 100 balų.
Min. balų suma - 49 balų.

MTEP REZULTATŲ PARENGTIS KOMERCINIMUI /
REZULTATO NAUJUMAS
.

Vertinimo
skalė,
vadovaujantis
Mokslinių
eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu:

tyrimų

ir

Jeigu projekto metu sukuriami keli produktai, vertinimo metu balai
suteikiami pasirenkant didžiausią naujumo lygį turintį produktą. Jeigu
sukuriamas ne vienas tą patį naujumo lygį turintis produktas, naujumas
vertinamas tik vieną kartą.
Min. balas – 4.

MTEP ETAPŲ KLASIFIKACIJA
LRV 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 patvirtintas
rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
etapų klasifikacijos aprašas:

Maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias
sąlygas, meno objekto projekto pristatymas visuomenei

5
6
7

Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas
Prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas

PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO (-IŲ)
INTELEKTINIO POTENCIALO VERTINIMAS
Aukštos kvalifikacijos – Vidutinės
Žemos kvalifikacijos – 15 balų
40 balų
kvalifikacijos – 30
balų
≥ 5 nacionaliniai ir 2
tarptautiniai moksloverslo projektai;
≥ 2 mokslo laipsniai

≥ 3 nacionaliniai ir ≥ 1 nacionalinis ir (ar)
1 tarptautinis
tarptautinis mokslo-verslo
mokslo-verslo
projektas
projektai;
≥ 1 mokslo laipsnis

Maks. – 40 balų
PASTABA: Projektai ir mokslo laipsniai - pasirinktoje projekto tematikoje.
Minimalus privalomas surinkti balų skaičius – 30.

PROJEKTO REZULTATO KOMERCINIMO
STRATEGIJOS KOKYBĖ
Vertinimo skalė (balai sumuojami):
➢ Nuo 0 iki 10 balų, kai projekto rezultato komercinimo strategija yra
ekonomiškai pagrįsta.
➢ Nuo 0 iki 6 balų, kai projekto rezultato komercinimo strategijoje :
▪
▪
▪
▪
▪

nustatomi potencialūs vartotojai;
analizuojama projekto pareiškėjui gautina nauda;
pagrindžiamos pelningumo prognozės;
apima ilgalaikių perspektyvų viziją;
įvertintos projekto įgyvendinimo rizikos.

Maks. - 40 balų.
Minimalus privalomas surinkti balų skaičius – 15.

REKOMENDACIJOS PROJEKTO REZULTATO
KOMERCINIMO STRATEGIJOS KOKYBEI (1)
❖ Projekto rezultato komercinimo strategijos ekonominis pagrįstumas:

a)
pateikti finansinį pagrindimą (kaštų ir pajamų analizę) pirmiems trims metams po
produkto paleidimo į rinką: kokie tyrimai yra planuojami, jų kaina (medžiagų ir energijos
balansas), pilna sukurto produkto kaina, įskaitant marketingą, ir planuojama grąža bei galimas
pelnas;
b)
nurodyti, kokiomis priemonėmis planuojama užtikrinti sėkmingą produkto patekimą
į rinką. Prielaidos turi būti logiškos, pagrįstos, įvertinant konkuruojančių produktų kainas.
❖ Projekto rezultato potencialūs vartotojai:
a)
detalizuoti prognozuojamas rinkas (regionus ir taikymo sritis), kuriose bus
realizuojamas produktas;
b)
apibūdinti produkto vartotojų grupes;
c)
pateikti informaciją apie galimus produkto konkurentus.
❖ Projekto pareiškėjui gautinos naudos analizė:
a)
apibūdinti naudą mokslo ir studijų institucijai (-oms) (bendri mokslo – verslo
straipsniai, patentai, licencijos, pajamos iš pardavimų ar kt.);
b)
apibūdinti naudą įmonei (-ėms) ( bendri mokslo – verslo straipsniai, patentai,
licencijos, pajamos iš pardavimų ar kt.).

REKOMENDACIJOS PROJEKTO REZULTATO
KOMERCINIMO STRATEGIJOS KOKYBEI (2)
❖ Pelningumo prognozės pagrindimas:
iš kaštų ir pajamų analizės įvertinti galimą pelną per pirmus tris metus
nuo projekto metu sukurto produkto pardavimų.
❖ Ilgalaikių perspektyvų vizija:
detalizuoti produkto pardavimų viziją per pirmus trejus metus.
❖ Projekto įgyvendinimo rizikų įvertinimas:
a)
įvardyti galimas mokslinių tyrimų ir technologines rizikas;
b)
apibūdinti vadybines produkto komercializavimo rizikas ir
pateikti galimus sprendimus, kurie galėtų būti priimti siekiant valdyti
rizikas ir jų išvengti.

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ PARENGTUMUI

Paraiška atmetama neprašant papildomų dokumentų:

Pirmajame konkurso etape, jeigu nėra:
suformuotas projekto konsorciumas su tarptautiniu
partneriu ir su juo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
parengtas „Eureka“ programos projektinis siūlymas, užpildytas
anglų kalba pagal formą, kuri skelbiama „Eureka“ programos
svetainėje http://www.eurekanetwork.org

Antrajame konkurso etape, jeigu projektui nėra
suteiktas „Eureka“ projekto statusas

FINANSAVIMAS
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
yra 300 000 Eur.

Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma
yra 100 000 Eur.

FINANSAVIMO INTENSYVUMAS
Galimas bazinės finansuojamosios
dalies padidinimas valstybės pagalbos
gavėjui, bet ne daugiau nei iki 80
procentų tinkamų finansuoti išlaidų

Eil. Nr.

1.

2.

Didžiausia galima
finansuojamoji dalis
atsižvelgiant į valstybės
pagalbos gavėjo statusą

Didžiausia
galima
finansuojamoji
dalis ne
valstybės
pagalbos gavėjui

Padidinama už Didelė Vidutinė Labai
veiksmingą įmonė įmonė maža ir
bendradarmaža
biavimą, jei
įmonė
Bazinė
tenkinamos
finanBendrojo
suojamoji
bendrosios
dalis
išimties
valstybės
reglamento 25
pagalbos
straipsnio 6
gavėjui
punkto b
papunktyje
nurodytos
sąlygos.
Moksliniai 50 proc. +10
+20 procenti- +15
65 proc. 75 proc. 80 proc. 100 proc.
tyrimai
procenti- nių
procentinių
nių punktų
punktų
Padidinama
vidutinėms
įmonėms

Eksperimentinė
plėtra

25 proc.

Padidinama
labai mažoms
ir mažoms
įmonėms

+10
+20 procenti- +15
procenti- nių punktų
procentinių
nių punktų
punktų

40 proc. 50 proc. 60 proc. 100 proc.

LEISTINOS IŠLAIDOS
Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra:
Projekto biudžeto penktoji išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“, į kurią gali
būti įtraukiamos projekto vykdymo darbo užmokesčio išlaidos pagal fiksuotus
įkainius (Aprašo 49 p.)

Projekto biudžeto septintoji išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos
išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“, į kurią gali būti įtraukiamos:
netiesioginės projekto išlaidos, kurios apskaičiuojamos taikant netiesioginių išlaidų
fiksuotąsias normas, kai fiksuotoji norma sudaro 15 proc. projekto veiklas vykdančio
personalo darbo apmokėjimo

tiesioginės projekto vykdymo išlaidos pagal fiksuotąją normą, kuri
apskaičiuojama pagal Aprašo 50 punktą

FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI DARBO UŽMOKESČIUI

✓ Projekto vykdymo darbo užmokesčio išlaidoms
apskaičiuoti taikomi fiksuotieji vieneto įkainiai
✓ Fiksuotieji vieneto įkainio dydžiai:
Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo
mokslinių tyrimų projektuose tyrimo ataskaita (2019 m.
rugsėjo 13 d. redakcija)
Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo
personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių
nustatyto tyrimo ataskaita (2019 m. gegužės 1 d. redakcija)
Ataskaitos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje.
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai

PROJEKTŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
Įgyvendinant projektų veiklas patirtos projekto vykdymo
išlaidos apmokamos taikant Mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidų
fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitą, patvirtintą
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 13 d.
įsakymu Nr. V-162, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų
svetainėje (2017 gegužės 8 d. redakcija):
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai.

Darbo užmokesčio FĮ mokslinių tyrimų projektuose

PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ PROJEKTŲ DALYVIŲ
DARBO UŽMOKESČIO FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI

41

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

13,97

12,85

MTEP PROJEKTO VYKDYMO IŠLAIDŲ FN

Eil. Nr.

Mokslo sričių grupė

1.

GTM (fiziniai mokslai (P); žemės ūkio mokslai (A);
biomedicinos mokslai (B); technologijos mokslai (T))

2.

HSM (humanitariniai mokslai (H); socialiniai
mokslai (S))

FN su PVM,
FN be PVM,
procentais (nuo
procentais (nuo
projektą vykdančio projektą vykdančio
personalo darbo
personalo darbo
užmokesčio,
užmokesčio,
įskaitant darbdavio įskaitant darbdavio
mokesčius, išlaidų) mokesčius, išlaidų)

34,73

28,70

18,73

15,52

NETINKAMOS IŠLAIDOS
Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢

skolos palūkanos, išskyrus atvejus, kai teikiamos palūkanų ar garantinio mokesčio subsidijos;
PVM, kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į
atskaitą įtrauktas nebuvo, bei PVM, kurį sumokėjo užsienio apmokestinamasis asmuo (kaip jis apibrėžtas
Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme);
naudoto turto įsigijimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai perkamas nekilnojamasis turtas ar kultūros vertybės, kai
mokymo(si) tikslais perkama įranga ar kitas turtas, kurie bus naudojami ne pagal pirminę savo paskirtį, ar kai
dėl paveldosaugos reikalavimų teisės aktuose nustatytais atvejais negalima naudoti naujų medžiagų;
išlaidos, patirtos atsiradus teigiamiems skirtumams dėl valiutos kurso pasikeitimo;
baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;
transporto priemonių (išskyrus tikslines transporto priemones, būtinas projekto uždaviniams įgyvendinti)
pirkimo išlaidos;
išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nesukurdamos pridėtinės vertės;
nepagrįstai didelės išlaidos (įgyvendinančioji institucija turi teisę atlikusi rinkos kainų analizę pripažinti
netinkamomis finansuoti tą išlaidų dalį, kuri viršija analizės išvadoje nurodytą konkrečiai investicijai nustatytą
didžiausią rinkos kainą);
išlaidos, patirtos vykdant sutartis (jų dalį), sudarytas su tarpininkais ar konsultantais, kuriose darbų ar paslaugų
kaina siejama su išlaidų dydžiu, nepagrįstu faktine atlikto darbo ar suteiktų paslaugų verte;
išlaidos, patirtos iš projekto vykdytojo ar partnerio įsigyjant prekes, paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir
ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo turto nuomą) ar darbus;
išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba)
savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės,
ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms
apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos
daugiau nei vieną kartą;
infrastruktūros, žemės ir kito nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;
pastatų, kitų statinių ir patalpų statybos, rekonstravimo, remonto ir panašios išlaidos;
projektinio siūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos ir Aprašo 42 p. neišvardintos išlaidos.

KONKURSO SĄLYGOS
Projektų konkursas vykdomas dviem etapais:
➢ Pirmajame konkurso etape vertinama atitiktis bendriesiems
reikalavimams bei specialiesiems atrankos kriterijams ir
atliekamas projekto naudos ir kokybės vertinimas.
➢ Po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiškėjai kviečiami
dalyvauti antrajame konkurso etape, kurio metu atliekamas
projekto tinkamumo finansuoti vertinimas.

PRIEDAI – I ETAPAS
Kartu su paraiška pareiškėjas I etape turi pateikti šiuos priedus:
• Lietuvos partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti
kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą
paraiškos formą);
• Užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės
mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
(arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės
vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias
išlaidas į projekto biudžetą;
• Bendradarbiavimo sutartį su tarptautiniu partneriu;
• „Eureka“ programos projektinį siūlymą, užpildytą anglų kalba pagal formą,
kuri skelbiama „Eureka“ programos svetainėje http://www.eurekanetwork.org
arba klasterio paraišką;
• Projekto veiklų darbo grupės sąrašą ir jos narių gyvenimo aprašymus (CV)
bei jos narių įgyvendintų (įgyvendinamų) nacionalinių ir (ar) tarptautinių
mokslo-verslo bendradarbiavimui skirtų projektų teikiamo projekto
tematikoje sąrašą;
• Projekto rezultato komercinimo strategiją;
• Informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams
įvertinti (Aprašo 4 priedas, įskaitant visus specialiuosius kriterijus)

PRIEDAI – II ETAPAS
Kartu su paraiška pareiškėjas II etape turi pateikti šiuos priedus:
➢ projekto biudžeto paskirstymo pagal fiksuotus dydžius lentelę ir lentelę pagal projekto
biudžeto išlaidų pasiskirstymą kiekvienam Lietuvos projekto dalyviui (netaikoma
užsienio partneriui);
➢ dokumentus, pagrindžiančius įvardytų projekto biudžeto išlaidų poreikį (suvestinė
pažyma dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant fiksuotus įkainius);
➢ pareiškėjo ir partnerių Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją (forma
patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119
„Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“
(pareiškėjai gali pateikti laisvos formos deklaraciją, jei jie priskirtini didelėms
įmonėms);
➢ pagrindžiančius dokumentus dėl ekonominės ar neekonominės veiklos institucijoje
atskyrimo ir reinvesticijų į MTEP infrastruktūrą (atitinkamo subjekto finansinės
ataskaitos apie ekonominės ir neekonominės veiklos pobūdžio išlaidas, finansavimą ir
pajamas per paskutinius dvejus kalendorinius metus iki paraiškos teikimo pagal Aprašą
ar pan.) ir laisvos formos pagrindimas dėl institucijoje vykdomų nepriklausomų tyrimų
ir planuojamo veiksmingo bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo metu (nurodyti
paraiškos priedai teikiami, kai pareiškėjas ir (ar) partneris vykdo neekonominę veiklą,
nepriklausomus MTEP ir veiksmingai bendradarbiauja, o gautas pajamas reinvestuoja į
MTEP).

VERTINIMO TERMINAI
• Pirmojo etapo paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 45 dienas nuo
kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų
pateikimo dienos.
• Antrojo etapo paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 45 dienas nuo
įgyvendinančiosios institucijos siūlyme teikti paraišką antrajam
etapui nustatyto termino paskutinės dienos.
• Planuojama EUREKA kvietimų 2020 m. finansavimo suma - iki
1 895 415,86 EUR .

EUREKA PROJEKTŲ PATEIKIMO TERMINAI
• Kiekviena partnerė šalis paraiškas priima ir tvirtina pagal jos
nustatytas paraiškų teikimo ir vertinimo taisykles
• Būtinas visų valstybių partnerių pritarimas teikiant paraišką II
etapui
• Galutinis projektų patvirtinimas – programos „Eureka“ valstybių
aukšto lygio pareigūnų (HLG) posėdyje
Artimiausios projektų tvirtinimo (HLG) datos :

Kovo 24 d., 2020 m.
Birželio 23 d., 2020 m.

EUREKA PARAIŠKOS

Laukiame Jūsų paraiškų!

Dėkoju už dėmesį!
Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!

