Programa “Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI KELIONIŲ IŠLAIDOMS
KOMPENSUOTI
Dvišalio bendradarbiavimo fondas
INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ
Kvietimo tikslas – skatinti dvišalių partnerysčių užmezgimą tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių
bendriems projektams pagal programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ (toliau – Programa)
įgyvendinti.

Kvietimo biudžetas
Planuojama finansavimo suma – 50.000 EUR

Skiriama suma
Parama kelionių* išlaidoms teikiama kaip fiksuotoji suma – 779 Eur (parama yra skiriama
įmonei ne asmeniui)
*

Skiriama parama kelionėms yra de minimis pagalba pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013
dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai
nustatytais reikalavimais nuostatas ir yra suderinamas su bendrąja rinka.

Paraiškų teikimas
Paraiškos yra teikiamos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą E. mokslo vartai (toliau – Informacinė sistema)*.
Visi pareiškėjai informacinėje sistemoje turi būti užregistruoti ir patvirtinti prieš paraiškų
pateikimą.
Paraiškų pateikimo terminas – 30/09/2019 (arba kol pasibaigs kvietimui skirta finansavimo lėšų
suma).
*

Taikoma Lietuvos įmonėms

Finansuojamos veiklos
Kelionės išlaidos* susijusios su partnerių paieška galimiems dvišaliams projektams pagal
Programą įgyvendinti ir tokių partnerysčių vystymas.
- Dalyvavimas partnerių paieškos renginiuose;
- Dalyvavimas individualiuose vizituose.
*

Kelionėje dalyvauja įmonė, kuriai skiriamas finansavimas.

Tinkami pareiškėjai
- Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje registruota privati įmonė.
- Pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius
įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (taikoma Lietuvos įmonėms).
- Pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis
tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių
susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (taikoma Lietuvos
įmonėms).
- Pareiškėjo atstovas, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris ar kitas
asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi

neišnykusio arba nepanaikinto teistumo dėl nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms
teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ar verslo tvarkai arba finansų sistemai (taikoma
Lietuvos įmonėms).
- Pareiškėjas turi teisę gauti de minimis pagalbą. De minimis deklaracijos forma yra teikiama
kartu su paraiška.

Paraiškų vertinimas ir atranka
Atrankos kriterijai:
- Paraiškos pateiktos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos per Informacinę sistemą, jeigu
Kvietime nėra nurodyta kitaip.
- Pareiškėjas atitinka kvietimo ir Programos reikalavimus.
- Kelionės tikslas atitinka Programos įgyvendinimo sritis ir prisideda prie Programos tikslų
įgyvendinimo.
- Pareiškėjas įrodo, kad turi tinkamą projekto idėją ir dalyvaus projekte kaip projekto
vykdytojas arba partneris atsakingas už projektų veiklų įgyvendinimą.
Paraiškų tvirtinimas/ sprendimo priėmimas
Pareiškėjai, dėl kurių paraiškų priimtas teigiamas sprendimas, per Informacinę sistemą* gaus
kvietimą pasirašyti sutartį dėl dalyvavimo veikloje nurodytoje kvietime. Sutartis privalo būti
pasirašyta prieš kelionės vykdymą.
*Taikoma

Lietuvos įmonėms

Kelionės išlaidų kompensavimas ir ataskaitų pateikimas
- Patirtos kelionės išlaidos yra apmokamos kompensavimo būdu. Pareiškėjas privalo
apmokėti išlaidas iš nuosavų lėšų ir po įvykdytos kelionės pateikti prašymą kompensuoti
kelionės išlaidas.
- Prašymas dėl kelionės išlaidų kompensavimo* yra teikiamas per Informacinę sistemą per
penkias darbo dienas po kelionės įvykdymo. Dokumentai, kurie privalo būti pateikti kartu su
prašymu:
o kelionės ataskaita, trumpas įvykdytų veiklų aprašymas, pasiekti rezultatai,
tolimesni planai, išvados (iki 1 psl.);
o kelionę pagrindžiantys dokumentai (įlaipinimo kortelių kopijos);
o oficialus įmonės dokumentas, kuriame nurodomas įmonės siunčiamas asmuo,
vieta ir data.
*

Patirtos išlaidos yra kompensuojamos įmonei ne fiziniam asmeniui.

BENDRA INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ
Programos “Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” tikslai:
- prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo, tvaraus ekonomikos augimo ir Lietuvos
įmonių konkurencingumo didinimo.
- stiprinti Lietuvos-Norvegijos bendradarbiavimą.
Programos įgyvendinimo sritys:
- žaliosios pramonės inovacijos (įskaitant bio ekonomiką)
- IRT
Programa siekiama skatinti inovacijas versle. Programos lėšos bus skiriamos įvairiems
projektams susijusiems su aplinkosaugos technologijomis ir žaliaisiais produktais, inovatyviais
IRT produktais/ technologijomis.
Investicijos į projektus, kurie bus įgyvendinti Programos rėmuose, užtikrins ilgalaikį poveikį,
kuris bus matuojamas per naujai išvystytų ir komercializuotų „žaliųjų“ ir IT produktų ir
technologijų skaičių, padidėjusį įmonių grynąjį pelną, įmonių metinės apyvartos augimą, naujai
sukurtų darbo vietų skaičių, sumažėjusį CO2 ir suvartojamos energijos kiekį.

