Valstybės pagalbos taikymas

Rimantė Stašaitienė
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo

ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus tyrėja

III skyrius – Reikalavimai projektams
35. Tuo atveju, kai projekto pareiškėjas vykdo projektą kartu su partneriu privačiuoju

juridiniu asmeniu, pagal šį Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje. (Valstybės narės arba iš
jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri palaikydama tam tikras įmones arba tam
tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su vidaus rinka, kai
ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai.)
Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams, yra investicinė pagalba, teikiama pagal
Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2-5
dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos mokslinių tyrimų plėtrai ir
infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra
suderinamos su vidaus rinka. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25
straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija pagal Aprašo 4 priede nurodytus
vertinimo kriterijus.

36. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) pagal Aprašą nelaikomas valstybės pagalbos gavėju, jei jis projekte
dalyvauja vykdydamas neekonominę veiklą, kaip tai apibrėžiama Komunikato Nr. 2014/C198/01 19
punkte.

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
44. Jeigu projektas yra vykdomas kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba)
projekto rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti (taip, kaip apibrėžta Komunikate
Nr. 2014/C198/01), didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nurodyta Aprašo 1
lentelėje.
Komunikato 19 str. - Neekonominio pobūdžio veikla:
a) Mokslinių tyrimų organizacijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūros pagrindinė veikla:
- Mokymo veikla, siekant parengti daugiau geresnės kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių
(švietimas);
- Nepriklausomi MTTP, siekiant daugiau žinių ir geresnio suvokimo, įskaitant
bendradarbiaujant atliekamus MTTP, kai įmonės veiksmingai bendradarbiauja (Aprašo 51
p.) (Komisijos reglamanto (ES) Nr. 651/2014 25 str. 6 d. b) p.);

- Be išimtinių teisių ir laikantis nediskriminavimo principo plačiai skleidžiami mokslinių
tyrimų rezultatai (mokymai, atvira prieiga prie duomenų bazių, vieši leidiniai).
b) Žinių perdavimo veikla, kai visas šios veiklos pelnas reinvestuojamas į pagrindinę
mokslinių tyrimų organizacijos ar mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą (taip pat, jei
paslaugų teikimas atviro konkurso būdu perduodamas trečiosioms šalims).

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
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IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
45. Paraiškoje (projekte) turi būti aiškiai atskirti mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros etapai (eksperimentinės plėtros etapo dalis turi sudaryti
daugiau nei 5 proc. didžiausios galimos projekto finansuojamosios dalies).
Kiekvienam etapui nustatoma atskira didžiausia galima projekto finansuojamoji
dalis. Jeigu projektas yra vykdomas kartu su partneriu privačiuoju juridiniu
asmeniu ir (arba) projekto rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti (taip,
kaip apibrėžta Komunikate Nr. 2014/C198/01), didžiausia galima kiekvieno etapo
finansuojamoji dalis apskaičiuojama vadovaujantis Aprašo 44 punktu.

46. Jeigu paraiškoje (projekte) neįmanoma atskirti mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros etapų, projektui nustatoma eksperimentinei plėtrai
taikoma projekto finansuojamoji dalis, nustatyta Aprašo 44 punkte.

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
47. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, projekto finansuojamoji dalis
kiekvienam valstybės pagalbos gavėjui nustatoma atskirai. Viena ar kelios
projekte bendradarbiaujančios šalys gali prisiimti visas projekto išlaidas ir taip
apsaugoti kitas šalis nuo projekto finansų rizikos.
48. Siekiant gauti papildomą 15 proc. finansavimo intensyvumą pagal Aprašo 44
punktą – t. y., veiksmingai bendradarbiaujant privačiam juridiniam asmeniui ir
bent vienai mokslo ir studijų institucijai ar universiteto ligoninei, mokslo ir studijų
institucija ar universiteto ligoninė privalo:
- padengti bent 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir
- turi teisę skelbti savo pačios mokslinių tyrimų rezultatus arba projekto
rezultatai turi būti plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros
prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirą programinę įrangą.

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
Valstybės pagalba neteikiama:
- Atskirta ekonominė ir neekonominė veikla;
- Jei ekonominės veiklos sąnaudos (žaliava, įranga, darbas) yra lygiai tokios
pačios kaip neekonominės ir kai kiekvienais metais tokiai ekonominei veiklai
skiriamas pajėgumas neviršija 20 proc. įmonės bendro metinio pajėgumo;
- Ekonominė veikla yra neatsiejama nuo pagrindinio naudojimo neekonominiais
tikslais;
- Veiklos pelnas reinvestuojamas į pagrindinę mokslinių tyrimų organizacijos ar
mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą.

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
Ši lentelė yra LMT internetiniame tinklapyje www.lmt.lt (prie kvietimo dokumentų)
1. PROJEKTO BIUDŽETO PASKIRSTYMAS PAGAL PAREIŠKĖJĄ IR PARTNERĮ (-IUS)
Projekto biudžeto
paskirstymas
1.1. Bendra projekto suma
1.1.1. Projekto vykdymas
1.1.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
1.2. Pareiškėjui tenkanti
biudžeto dalis
1.2.1. Projekto vykdymas
1.2.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
1.3. Projekto partneriui
Nr. ... tenkanti biudžeto
dalis
1.3.1. Projekto vykdymas
1.3.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
(...)

1. Skiriamas
finansavimas, Eur

2. Pareiškėjo ir partnerio
(-ių) lėšos, Eur

3. Iš viso, Eur

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
2. PROJEKTO BIUDŽETO PASKIRSTYMAS PAGAL PROJEKTO VEIKLŲ POBŪDĮ
Projekto biudžeto
paskirstymas

2.1. Bendra projekto suma
2.1.1. Projekto vykdymas
2.1.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
2.2. Pareiškėjui tenkanti
biudžeto dalis
2.2.1. Projekto vykdymas
2.2.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
2.3. Projekto partneriui
Nr. ... tenkanti biudžeto
dalis
2.3.1. Projekto vykdymas
2.3.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
(...)

1. Moksliniams
tyrimams skiriama
biudžeto dalis, Eur

2. Eksperimentinei plėtrai
skiriama projekto biudžeto
dalis, Eur

3. Iš viso, Eur

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
3. PROJEKTO BIUDŽETO PASKIRSTYMAS PAGAL PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO EKONOMINĘ
IR NEEKONOMINĘ VEIKLĄ
Projekto biudžeto
paskirstymas
3.1. Bendra projekto suma
3.1.1. Projekto vykdymas
3.1.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
3.2. Pareiškėjui tenkanti
biudžeto dalis
3.2.1. Projekto vykdymas
3.2.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
3.3. Projekto partneriui
Nr. ... tenkanti biudžeto
dalis
(...)

1. Ekonominė veikla,
Eur

2. Neekonominė veikla, Eur

3. Iš viso, Eur

