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ES Tyrimų prioritetai

 Tarptautinis bendradarbiavimas – mokslo rezultatų ir
technologijų pasiekiamumas, globalios sistemos ir standartai,
atsakas į globalius poreikius

 Europos mokslinių tyrimų erdvė – europinė atvira erdvė
žinioms ir technologijoms

 Atsakas į iššūkius visuomenei - kurie reikalauja kolektyvinio
atsako

 Inovacijos ir konkurencingumas– nauji produktai ir rinkos,
tvarus ekonominis vystymasis, aukštų technologijų MVĮ skatinimas
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Visi įgyvendinimui būtini
instrumentai numatyti H2020
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H2020 prioriteto „Visuomenės iššūkiai“ teminės kryptys
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H2020 Žiedinės ekonomikos tematikos kvietimai

Kvietimus galite rasti čia



Pramoninės bioekonomikos kvietimai 2017

Finansuojamas „Pramonės pirmavimo“ prioritete kartu su kitomis „didelio poveikio
technologijomis (KET – Key Enabling Technologies)“
2017 m. finansuojamos tematikos:
 BIOTEC-05-2017: Microbial platforms for CO2-reuse processes in the low-carbon

economy (RIA, TPL 3-5,  projekto biudžetas - 5-7 mln.EUR)
 BIOTEC-06-2017: Optimisation of biocatalysis and downstream processing for

the sustainable production of high value-added platform chemicals (IA, TPL 5-7,
projekto biudžetas - 5-7 mln.EUR)

 BIOTEC-07-2017: New Plant Breeding Techniques (NPBT) in molecular farming:
Multipurpose crops for industrial bioproducts (RIA, TPL 3-5, projekto biudžetas
– 5-7 mln.EUR )

Visi kvietimai – dvipakopiai, pirmai pakopai paraiškos priimamos iki 2016-10-27
Bendras biudžetas – 48 mln. EUR

 BIOTEC-08-2017: Support for enhancing and demonstrating the impact of KET
Biotechnology projects (CSA, biudžetas – 5,2 mln. EUR, numatoma finansuoti 5
projektus)
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ERA-NET bioekonomikoje - informacija
PLATFORM of Bioeconomy ERA-NET Actions http://www.era-platform.eu/



ERA-NET bioekonomikoje 2017

SFS-19-2016-2017: ERA-NET Cofund: Public-Public Partnerships
in the bioeconomy
2017 m. tematikos

 Sustainable crop production

 Innovative forest-based bioeconomy

 GMO research

 Nutrition and the epigenome

 Plant Molecular Factory

Biudžetas 2017 – 25,07 mln EUR
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Projektinė veikla
Finansavimo

schemos
kodas

Minimalios
dalyvavimo sąlygos
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finansavimo

intensyvumas

Trukmė,
mėn.

Tikslas

H2020 finansavimo schema

Moksliniai
tyrimai ir
inovacijos

RIA

≥ 3 nepriklausomi
juridiniai asmenys,
įsteigti ES
valstybėse narėse
ar asocijuotose
šalyse

100 % 36-48
Kurti naujas žinias ar
naujas technologijas.

Inovacijų
veikla

IA

≥ 3 nepriklausomi
juridiniai asmenys,
įsteigti ES
valstybėse narėse
ar asocijuotose
šalyse

100 % – pelno
nesiekiančioms
organizacijoms;

70 % – kitiems
juridiniams
asmenims

30-36

Kurti naujus produktus,
procesus ar paslaugas
arba iš esmės tobulinti
jau sukurtus ar įdiegtus.
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EUREKA INSTRUMENTAS

metai
Inovacijos be sienų

metai
Inovacijos be sienų



TECHNOLOGIJŲ SRITYS

TECHNOLOGIJŲ SRITIS TECHNOLOGIJŲ SRITIS
1 Elektronika, IT ir telekomunikacijų

technologijos
Electronics, IT and telecoms technology1 Elektronika, IT ir telekomunikacijų

technologijos
Electronics, IT and telecoms technology

2 Pramoninė gamyba, medžiagos ir
transportas

Industrial manufacturing, material and
transport

3 Kitos pramonės technologijos Other industrial technologies
4 Energijos technologijos Energy technology

5 Chemija, fiziniai ir tikslieji mokslai Chemistry, physical and exact sciences

6 Biologiniai mokslai Biological sciences
7 Žemės ūkis ir jūros ištekliai Agriculture and marine resources7 Žemės ūkis ir jūros ištekliai Agriculture and marine resources

8 Maisto technologijos Agrofood technology
9 Matai ir standartai Measurements and standards

10 Technologijos, saugančios žmogų ir
aplinką

Technology for protecting man and the
environment



EUROSTARS2 TAI…

Jungtinė programa tarp EUREKA and ES

Skirta MVĮ, vykdančioms mokslinius tyrimus

Orientuota į rinką

Temos siūlomos „iš apačios į viršų“

Tarptautinis bendradarbiavimas
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DALYVAUJANČIOS ŠALYS

Dalyvauja 36 valstybės



PROJEKTŲ BRUOŽAI...

3-4 dalyviai

2-3 šalys2-3 šalys

29 vidutinė trukmė

© EUREKA Secretariat 2014

29 vidutinė trukmė

1.4 M€

Vidutinis projekto
biudžetas



REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

Projekto
lyderis MVĮ,
vykdanti
mokslinius
tyrimus iš
Eurostars
valstybės
narės

Du dalyviai
•Nesusijusios
įmonės,
Juridiniai
asmenys iš
dviejų skirtingų
Eurostars
valstybės narių

Įmonės
pagrindinės
projekto
vykdytojos

Bendradarbi
avimo
pusiausvyra

Maksimali
projekto
trukmė iki 3
metų

Pateikimas į
rinką per du
metus po
projekto
pasibaigimo
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WWW.EUROSTARS-EUREKA.EU

Tinklalapis informacijai



FINANSAVIMAS

Lietuvos dalyviams skiriamos lėšos yra iki 300 000 Eurų. Pramoniniams tyrimams
projekte skiriama ne daugiau kaip 30 proc. visų skiriamų lėšų.

Intensyvumas:
 Mokslo ir studijų institucijoms neekonominei veiklai – iki 100 proc. tinkamų išlaidų.
 MVĮ ir mokslo ir studijų institucijoms, atitinkančioms MVĮ kategoriją, ekonominei veiklai:

KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) nr. 651/2014 2014 m. birželio 17 d.
25 straipsnis
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PARTNERIŲ PAIEŠKA

Projektas TYKU2: Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas

Kompensuojama dalyvavimo išlaidos:
1. Informaciniuose renginiuose
2. Partnerių paieškos renginiuose
3. Konsorciumų partnerių susitikimuose

Skandinavijos misijos
Kompensuojama dalyvavimo išlaidos partnerių paieškos renginiuose

Detalesnė informacija www.mita.lt, www.h2020.lt

Galimybės:
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KURIAMA NAUDA

Naujų žinių taikymu ir
sukurtomis inovacijomis grįstas

konkurencinis pranašumas

Naujų žinių taikymu ir
sukurtomis inovacijomis grįstas

konkurencinis pranašumas

Inovatyvių idėjų realizavimo
galimybės

Bendradarbiavimo metu sukurta
pridėtinė vertė

Tobulėjimas bei galimybė
parodyti savo gebėjimus

Tobulėjimas bei galimybė
parodyti savo gebėjimus

Galimybė tapti lyderiais savo
srityje



Dėkoju už dėmesį!

Daiva KeršienėDaiva Keršienė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Tarptautinių programų skyrius

tel. 8 5 2127435
el.p. daiva.kersiene@mita.ltwww.mita.lt


